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Excelentíssimo Senhor Ptesidente da Càmara Municipal de Cascavel.

Protocolo

ACàmara Municipal de Cascavel, pot seus Veteadotes subscritores, Ílos tetmos que Íegem o
art. 757 do Regimento Interno desta Casa de Leis, hipoteca, após delibetação legislativa,
MOÇÂO DE ÂPOIO ao Projeto de Lei f 5.829, de 2079, de autotia do Excelentíssimo
Senhor Deputado Silas Câmara, que altera o zrt. 26 da Lei n" 9.427, de 26 dezembro de 1996,

que ptopõe a garantta a micro e minigetadotes de energia elétrica o desconto de 100% em
encaÍgos e tarifas de uso dos sistemas de úansmissão e de distribúção. O desconto de 100%
só se aplica a consumidores que solicitarem acesso às distribuidoras de enetgia, conforme
regulamentaçào da ÂNEEL, até 31. de março de 2020, Caso contrário, o projeto ptevê que o
desconto seja de 507o.

Dê-se ciência dessa Moção ao Excelentíssimo Senhor, Senhot Ârúut T.it2, pls5idente da
Càmara dos Deputados, para que igualmente cientifique a todos os padamentares da
bancada dos Deputados.

É a Moção. Sala das Sessões.

Cascavel, 9 de abril de 2021,.
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Exposição de Motivos

Â presente moção tem poÍ escopo manifestar apoio ao Projeto de Lei n'
5829/2019, de autoria do Senhor Deputado Silas CâmaÍa, que altera o art.26 da Lei f 9.427, de 26
dezembro de 1996 que "Institui a Agência Nacional de Energia Eléuica - ÂNEEL, disciplina o regime
das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências".

De acordo com a justificativa do autor do Projeto de Lei - PL, a ÂNEEL criou
em2072 o Sistema de Compensação de Energia - SCEE, que permite que os consumidores de energia

possam produzir a ptôpria energia em suas unidades consumidoras. O excedente de energia produzido
pelas unidades consumidoras pode ser injetado nas redes de distribúção e compensado com o
consumo nos horários em que nãohá produção de energia.

Nos últimos dois anos, a taxaçào solar tem sido um dos assuntos mais discutidos
no setoÍ da energia solar do Btasil, gerando pteocupação aos integtadores. Â polêmica teve início com â
pÍopostâ feita pela ÂNEEL, visando uma cobrançzpa;Í^ aqueles que ptoduzem e coÍlsomem energia

solar pelas tedes de distribúção.
Isso alteraria a Resolução Normativa n" 482, publicada em 2072, que petmite ao

consumidor brasileiro geÍar suâ própria energia elétrica por meio de fontes renováveis e fornecer o
excedente par 

^ 
tede de distdbúção de sua locaüdade, sem que seja preciso pagar pelo uso da rede

nem PoÍ encaÍgos.
O PL propõe 

^ 
gaÍantla a micto e minigeradores de energia elétdca o desconto

de 100% em encaÍgos e tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribüção. O desconto de
100% só se apüca a consumidores que solicitarem âcesso às disuibúdoras de energia,
regulamentação da ANEEL, até 37 de março de 2020. Caso contrârio, o projeto ptevê que o
seja de 50%.

A medida beneficia consumidotes que geÍam a prôpría energia

sobretudo a parttt de fontes renováveis (solar, eóüca, etc..), e injetam o excedente na rede de

distribuição local - a chamada geraçáo compattilhada. As ÍegÍâs enquadram microgeradoÍes que
produzem até75 kW de enetgia, e minigeradotes de 75 k§7 a 3 mil k\X/.
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Segundo o deputado, a isenção é necessária p^e o desenvolvimento deste setor.
Em 2019, existiam cerca de 130 mil unidades consumidoÍes no país, produzindo energia a parú de
fontes tenováveis, com umâ capacidade instalada de 1,6 G§7, o que ÍepÍesentâ apenas 1o/o da matriz
energética nacional. Somente em 2079 o setoÍ solar gerou mais de 120 t'nt empregos no Brasil, e o
melhor de tudo, distribúdos em todo país trazendo equiJíbrio social e distdbuição de renda.

Segundo levantamento da Âssociaçáo Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica -
ABSOIÁR apontou que em 2020 o mercado fotovoltaico proporcionou mais de R$ 3,9 bilhões em
arrecadaçáo aos coftes públicos. Um crescimento de 52o/o em compançáo ao total arrecadado no
pedodo entrc 2072 e 201,9. Demonstrou que mais de 86 mil novos empÍegos foram criados no setoÍ
solar em todo o terdtório brasileiro só no ano passado. Este número repÍesenta uma alta de 620/o em
relação âos empÍegos acumulados no Brasil desde 2012. Alr;.dz- segundo o levantamento da associação,
em2020 a fonte fotovoltaica movimentou mais de R$ 13 bilhões em negócios, um âumento de 52o/o em
rclaçã"o aos investimentos acumulados no país desde 2012.1

O constante crescimento da populaçào gera preocupações, pois o esgotamento
da âgta, a emissão de gases, o consumo exagerado, são fatores incontroláveis pelas políticas atuais, e
btevemente não teremos energia disponível pâÍa suportar a demanda. Por isso imprescindível a

expansão de energias tenováveis, pois irão gatanú a seguÍança energética ftente ao aumento
exponencial da demanda.

O pdncipal enfoque destas discussões é a busca poÍ alternativas que
ptoporcionem o crescimento econômico com o mínimo desgaste do meio ambiente, bem como com
reflexos sociais na melhoria de rrida das pessoas, aumento do número de postos de trabalho, pÍoteção e

promoção da saúde, enúe outros.
Em meio a danos ambientais cada vez mais apatentes no mundo, especiaüstas

defendem o uso de energias tenováveis para diminuir impactos como a emissão de gases de efeito
estufa e o aquecimento global.

Âlém do mais paÍâ que uma sociedade seja sustentável, é necessário hler a

integração do desenvolvimento com a conservação ambiental. A política econômica pode seÍ um
eficiente instrumento para a sustentação dos ecossistemas e dos tecursos naturais. Na falta de
incentivos econômicos adequados, as políticas e as legislações que visam a pÍoteção do meio ambiente
e a coflservação de ÍecuÍsos serão desconsideradas.

Em anexo segue material elaborado pela ÂBSOLÂR, demonstrando os
beneficios da gençáo distribúda solar no Brasil, bem como os dados com benefícios do setor até 2050,
inclusive apoiando a aprovaçào do projeto em tela.

Considerando que a ptoposição apÍesenta um ÍegÍâmento dessa compensação
teferente ao fluxo de enetgia repassada p^ru 

^ 
rede e a consumidapela unidade consumidora e def,rne

quem são os micro e mini geradores de energia;
Considerando ainda, que uma vez que a produção de energia solar acontece

durante o dia, ela ajuda â poupâÍ água nos reservatórios das hidrelétricas e evita o acionamento das

termoelétricas movidas a Diesel, Cawào e Gás, evitando as bandeiras tarifárias paÍa os consumidores e

poluentes ao meio ambiente;
Considerando que os grandes oligopólios que dominam o setoÍ elétrico e

própria agência reguladora, a ANEEL, estão empenhados em úar esse direito dos brasileiros;
Considerando que a intenção da ÂNEEL vem na contramão das

esftangeiras, enquanto o estado da Caüfómia, nos Estados Unidos, começou a t^x^r a energia solar

l Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - https://www.absolar.org.br/
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ESTADO Do eana.NÁ

depois de 20 anos de tormaizzção, com taxas de 70,5o/o, a Âgência abre a possibilidade de taxação de

até 630/o, depois de sete anos do m^Íco zero;
Considerando aqü, todos motivos acima explanados, manifestamos apoio à

aprovação do Ptojeto de Lei n" 5829/2079.
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Brnaícior da Grreção Dlrtrlbuíde
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PROJETO DE LEt No _, DE 2019,

(Do Senhor Deputado Silas Câmara).

Art. 10 O art. 26 da Lei no 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes redações.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1o O Art. 26 da lei 9.427 , de 26 de dezembro de 1 996, passa a vigorar com

as seguintes redaçÕes e alteraçÕes:

Art.26

§1o- D - Os microgeradores, com potência instalada menor ou

igual a 75 kW (Setenta e Cinco quilowatts) e os minigeradores, com potência

instaladas superior a 75 kW (Senta e Cinco quilowatts) e menor ou igual a

3.000 kW (três mil quilowatts), terão 50% (cinquenta por cento) de redução nas

tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição e nos encargos,

incidindo nas unidades consumidoras nas quais a energia excedente será

compensada.

§ 1o- E - Para os microgeradores e minigeradores de que trata

o § 1o-D que solicitaram acesso às distribuidoras de energia, conforme

regulamentação da ANEEL, até o dia 31 de março de 2020, terão redução de

100-% (cem por cento) de desconto nas tarifas de uso dos sistemas de

transmissão e distribuição e nos encargos, incidindo nas un

consumidoras nas quais a energia excedente será compensada, até
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Sala das §essÕes, de novenrbno de 2019

Deputado §ilas Câmara
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