
   

 

Brasília-DF, 11 de maio de 2021 

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Deputado(a) 

 

Ao cumprimentá-lo(a) gostaríamos de externar nosso grande respeito aas ações que são 

desenvolvidas no Congresso Nacional há 195 anos, a despeito de quaisquer comentários 

ou julgamentos. 

Há dois anos tramita nessa Casa um Projeto de Lei n. 5.829/2019 que trata DA GERACAO 

DE ENERGIA SOLAR.  

Sabemos que gerar 1 milhão de empregos, dar segurança jurídica ou representar R$ 139 

bilhões de investimentos, são pontos importantíssimos a serem considerados na 

aprovação do PL. Contudo, mais do que isso, está com os senhores a oportunidade para 

uma grande nação, como o Brasil, levar ao seu interior a possibilidade de cada vilarejo, 

cada casa ter a sua própria energia elétrica, não necessitando da boa vontade de 

distribuidoras apenas, mas de nova regulação pelo Estado. 

Portanto, ao ser colocado em julgamento no Plenário, no dia de amanhã, 12 de maio de 

2021, nós da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas do Distrito Federal – 

ABEE-DF, queremos ter orgulho da decisão dos senhores dizendo SIM ao Projeto de Lei 

e suas Emendas, apoiando, corroborando com o pensamento de Rui Barbosa, que disse: 

“investir em tudo que possa trazer melhor educação, alimentacao e progresso ao Povo 

Brasileiro”. 

Antecipamos os nossos agradecimentos e cumprimentamos Vossa Excelência por tão 

importante decisão.  

 

Eng. Ronald Siqueira Barbosa – MSc 
Presidente da ABBE-DF 
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