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ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
Casa Manoel Fernandes da Silva

REQUERIMENTO DE N° 01, DE 07 DE 1" DE FEVEREIRO DE 2021
Autoria: Vereador Yuri Veríssimo de Souza

Senhor Presidente,

Através do presente, venho REQUER a V. EX®, nos termos do art. 87, IV,
alínea 'd', do Regimento Interno, que após ser ouvido o Plenário seja solicitado ao
senhor Prefeito Constitucional, que seja instalado nas escolas municipais placas de

energia solar, como forma de dá auto sustentabilidade energética as unidades
educacionais.

ÈRÍSSIMO DEISOUZA

Vereador \

câmara Municipal ae Vureaaores
de Montadas

CNPJ: 12.922.647/0001-50
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
Casa Manoel Fernandes da Silva

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Nobres vereadores,

É sabedor que as escolas do município de Montadas estão passando por
grande reforma estrutural. Muitas das devidas salas de aula serão climatizadas através
de ares-condicionados como melhor forma de atender os professores e alunos.

Todavia, o gasto com energia elétrica se torna alto, devido o número de aparelhos
instalados.

Dessa forma, compreendo que o município de Montadas se localiza em
região bastante ensolarada do Nordeste Brasileiro, faz jus que sejam instaladas placas
solar fotovoltaica, como forma de melhor gerir e garantir a energia necessária para as
unidades escolares, pois, trata-se de material garantidor de sustentabilidade ambiental,
que em médio prazo paga o seu valor de investimento, visto que as escolas municipais

não precisariam mais pagar contas de energia pública a partir do momento que
gerasse a sua própria matriz elétrica a partir da absorção da energia solar, a qual é
gratuita.

Nesse sentido, compreendo que há dotação orçamentária necessária para
o devido investimento em Educação, vislumbro pelo apoio dos demais edis, na

aprovação dessa propositura, a qual desejamos que receba atenção integral do senhor
prefeito e culmine no atendimento da mesma.

Montadas, 1° de fevereiro de 2021.

SIMO

ESOUZA

Vereádo
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