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Ofício circular nº 073/2021 

 

 

 

Aos Ilustres Prefeitos 

 

 

 

REFERÊNCIA: AMAMS Recomenda aos Prefeitos que solicitem aos seus 
Deputados apoio e votação favorável no PL 5829/19 – MARCO 
REGULATÓRIO DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA – Deputado Lafayette de 
Andrada 
 
 
Prezado Senhor (a), 

 
Cumprimentando cordialmente, na condição de Presidente da Associação dos 
Municípios da Área Mineira da Sudene-AMAMS, venho comunicar aos prefeitos 
da necessidade de termos atenção ao PROJETO DE LEI 5829/19, de autoria do 
Deputado Silas Câmara e relatado pelo Deputado Federal Lafayette de Andrada.  
 
A geração da energia solar na região mineira da SUDENE, depende da 
aprovação deste projeto de lei. Caso contrário a oportunidade será perdida com 
a aplicação de uma taxação de 63%(sessenta e três) por cento sobre o volume 
gerado pelos pequenos empreendedores e consumidores.  
 
A área mineira da SUDENE, com os problemas sociais e econômicos agravados 
pela pandemia COVID-19 deverá ultrapassar a marca de mais de 1.000.000(um 
milhão de pessoas) extremamente pobres. A geração de energia solar pode ser 
uma das saídas para a inserção social e desenvolvimento de pequenos negócios 
nos municípios, desde que a absurda taxação não seja permitida, por isto 
recomendamos a aprovação do projeto de lei 5829/19. 
 
Além da mobilização pela aprovação do projeto, submetemos ao ilustre prefeito 
uma minuta de projeto de lei, que permite ao município passar a consumir 
energia gerada no próprio município, por pequenos geradores(LOCADORES), 
distribuindo a riqueza, gerando empregos e promovendo a inserção social, além 
de uma economia que pode chegar a 20%(vinte por cento). 
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Neste sentido a AMAMS, através de estudo realizado pela ABGD-Minas, 
entende que a geração de energia solar pode gerar mais de 25.000(vinte e cinco) 
mil empregos na sua área de atuação e reforça a recomendação para que todos 
os prefeitos se empenhem junto aos seus deputados pela aprovação do PL 
5829/19 na Câmara Federal e também estudem a possibilidade de que os 
prédios públicos da prefeitura passem a consumir energia gerada por pequenos 
locadores de sistemas solares no próprio município.  
 
Assim, certos de contar com o atendimento a este pedido, colocamo-nos a 
disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários pelo tel. 
038 99946-3786 falar com Walter. 
  

Com meus cumprimentos, 

 

 

José Nilson Bispo de Sá  
Presidente da AMAMS 

Prefeito de Padre Carvalho – MG 
 
 
 

Walter Moreira Abreu 
Superintendente de Desenvolvimento Econômico 




