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SENHOR PRESIDENTE: 
 

O Vereador que este subscreve requer que, depois de ouvido o douto Plenário e, se aprovado, 
esta Casa encaminhe ao Poder Executivo municípal de Osório e a Secretária responsável a seguinte 
indicação: ESTUDO DE VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICA NOS 
IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICÍPAIS DE OSÓRIO.  
 

JUSTIFICATIVA: 
 
Este projeto possui como objetivo um estudo de viabilidade de instalação de placas solares 

fotovoltaicas nos imóveis públicos municipais de Osório, tais como os pertencentes ao Poder Executivo: 
Escolas, Unidades Básicas de Saúde, Repartiçõs Públicas, entre outros, bem como os pertencentes ao 
Poder Legislativo – Câmara Municipal de Osório  

Sabemos que a vida moderna é dependente da eletricidade. Ela é à base da economia e do 
bem-estar social. Ainda, a demanda por energia elétrica no Brasil aumentará 3,6% ao ano até 2032. Por 
essa necessidade e pelo alto custo da eletricidade, é imprescindível buscar fontes alternativas de energia, 
com a energia solar. 

A energia solar fotovoltaica é produzida por módulos que são instalados nos telhados das 
construções. Esses módulos ou painéis absorvem a luz proveniente do sol e a transformam em energia 
elétrica que é diretamente usada nas funcionalidades elétricas da residência e possuem os seguintes 
benefícios:  
 

1. Redução da poluição e das taxas de carbono 
2. Baixíssima necessidade de manutenção 
3. Energia infinita 
4. Diminuição do valor da conta de luz 
5. Valorização do imóvel 
6. Investimento com custo/benefício satisfatório 
7. Sustentabilidade 
8. Obtenção de tecnologia de ponta 

Dessa forma, conto com a apreciação e apoio dos Nobres Vereadores. 

Sala de Sessões em 08 de março de 2021 
 
 

Vereador Ricardo Bolzan 
Bancada do PDT 

 

 

 
 

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2018/04/17/epe-preve-alta-de-36-ao-ano-no-consumo-de-eletricidade-de-2017-a-2032/
https://luzsolar.com.br/como-funciona-o-sistema-fotovoltaico/

