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Janaúba, 19 de abril de 2021. 

  

Câmara dos Deputados – Brasília – DF 

 

Senhores Deputados, 

 
Com nossos cordiais cumprimentos, reiteramos o nosso ofício 008/21, datado de 12 

de março do corrente enviado à Vossa Excelência. O qual solicitamos o vosso expressivo apoio 
para a aprovação do Projeto de Lei nº 5829. No referido PL está incluída a Emenda de autoria 
do digníssimo deputado federal Delegado Marcelo Freitas. Ressaltamos a importância para a 
nossa região da aprovação do projeto de lei acima mencionado. 
 

O norte de Minas tem um histórico de escassez de chuva, que reflete em maiores 
desafios na subsistência na agricultura e pecuária, porém, caracterizada por um povo lutador e 
que a cada dia tenta novas formas de gerar emprego e renda. 

 
A nossa região está inserida na área mineira da SUDENE e com o advento da energia 

solar, será uma grande oportunidade para beneficiar os mais de 92 municípios, além dos vales 
do Jequitinhonha e Mucuri, uma vez que a região apresenta uma conjunção de fatores 
climáticos, metereológicos, geográficos e topográficos que resultam em maior insolação. 

 
Senhor (a) Deputado (a) com a aprovação do referido PL nº 5829, Vossa Excelência 

estará contribuindo concretamente para tirar centenas de milhares de pessoas e famílias da 
linha de pobreza, proporcionando-as melhor qualidade de vida. 

 
Os ventos e o sol estão ao nosso favor. O êxito deste projeto de Lei para todos os 

mineiros também está em vossas mãos! 
 
Certos da vossa especial atenção, agradecemos com votos de estima e distinta 

consideração. 
 
Cordialmente, 
 

 
Cássio Samuel Mendes França   
Presidente ADESEG 
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