
 

 

 

Oficio 007/2021 – FEE GO - Ref.: Aprovação do substitutivo do Dep Lafayette Andrada (PL 5.829/2019) 

 

Goiânia, 22 de Abril de 2021. 

  
Aos Deputados Federais da Bancada Goiana 

Câmara dos Deputados - Brasília/DF 

BRASILIA – DF 

 
Excelentíssimo (a) senhor (a) parlamentar, 

 

O Fórum das Entidades Empresariais do Estado de Goiás - FEE solicita o apoio de V.Exa. na 
aprovação do Parecer do Deputado Lafayette Andrada(Republicanos/MG), proferido em Plenário, ao PL n.º 
5.829/2019 de autoria do Deputado Silas Câmara. 

 

Trata-se de Projeto de Lei que tem por objetivo alterar a Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e disciplina o regime das concessões de 
serviços públicos de energia elétrica, com a finalidade de estabelecer o marco regulatório da mini geração e 
micro geração distribuída no Brasil.  

 

A ANEEL em 2015 aprovou a Resolução 482, permissivo legal que autorizou os consumidores a 
realizar a troca da energia gerada com a da rede elétrica, criando as regras e o sistema que compensa o 
consumidor pela energia elétrica injetada na rede. Mas a falta de uma legislação específica estabelecendo o 
marco regulatório da mini geração e micro geração distribuída no Brasil ainda é um desafio a ser 
enfrentado no País.  

 

Como se vê na justificativa do substitutivo, desde 2012 a mini geração e micro geração distribuída 
foi responsável pela criação de mais de 140 mil postos de trabalho e a arrecadação tributária neste mesmo 
período foi da ordem de R$ 5,9 bilhões. A previsão de investimentos no setor para 2021 é da ordem de R$ 
16,7 bilhões, sendo que até o ano de 2032, estima-se que a geração distribuída trará uma economia de R$ 
13,8 bilhões para todos os consumidores de energia.  

 

A regulamentação do setor propicia segurança jurídica aos investidores que já estão atuando e traz 
enormes benefícios a quem pretende investir em energia solar, sendo um setor que demonstra enorme 
potencial de arrecadação e de empregabilidade, o que vem de encontro ao momento vivido pelo País em 
período pandêmico. Nos últimos meses, o substitutivo foi aprimorado e conseguiu unir o setor produtivo. 

 

Contamos com a sensibilidade de V.Exa. no apoio pela aprovação do Projeto de 
Lei, nos termos apresentados pelo substitutivo do Deputado Lafayette Andrada. 
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