
  
  
  

MOÇÃO DE APOIO 
  
Moção nº 04/2021 
  
  

                                   Considerando a formação de uma Frente Parlamentar Regional, que busca 
ações conjuntas e integradas que envolvam os municípios que irão constituir futuramente a Região 
Metropolitana de São José do Rio Preto. 
  

                                   Considerando que em reunião com os presidentes de Câmaras da Frente 
Parlamentar citada, foi solicitado apoio a uma Carta Aberta elaborada pelo setor empresarial de São José 
do Rio Preto em defesa da energia solar e pela manutenção das regras e direitos adquiridos. 
  

                                   Considerando que esta carta contesta a decisão da ANEEL em relação ao 
setor de energia solar, principalmente uma proposta de taxação inicial de 40%, chegando a 82% ao longo 
dos próximos 9 anos, sobre toda a energia injetada na rede elétrica, desestimulando a produção 
independente de energia elétrica por parte de empresas e consumidores. 
  

                                   Considerando que essa decisão da ANNEL inviabiliza o direito do consumidor 
em gerar sua energia em casa, nas empresas ou chácaras, o que é um contrassenso, notadamente 
diante da necessidade de estimularmos as chamadas fontes limpas, renováveis e sustentáveis de 
energia, como o sol, o vento, a biomassa, etc. 
  

                                   Considerando que deve ser garantido o direito constitucional que visa 
valorizar o trabalho humano e a livre iniciativa, o que justifica essa ação em busca da não taxação da 
energia solar neste momento, para que o pais possa avançar na produção de energia renovável e 
sustentável, que pode colaborar com a geração de renda e desenvolvimento em todos os municípios 
brasileiros. 
  

                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste município, 
apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE APOIO em defesa da energia solar 
distribuída e pela manutenção das regras e direitos adquiridos, dando ciência desta delibração a 
Presidência da República, Presidência do Senado e Presidência da Câmara dos Deputados.   
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 11 de Março de 2021.  
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