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Oficio nº. 108 /2021-PRES                                                            Brasília, 28 de abril de 2021. 

 

 

Ao Exmo. Sr.  

DEPUTADO LAFAYETTE DE ANDRADA 

Partido REPUBLICANOS –MG 

Gabinete 208 –Anexo IV – Câmara dos Deputados 

E-mail: dep.lafayettedeandrada@camara.leg.br 

 

Brasília-DF 

 

 

Assunto: Apoio à iniciativa do Projeto de Lei nº 5829/2019.  

 

 

 

Excelentíssimo Senhor, 

 

 

 

1.  Cumprimentando-o cordialmente, vimos manifestar o apoio do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF), ao Projeto de Lei nº 

5829/2029, de autoria do Deputado Silas Câmara (Republicanos/AM), que visa a alteração do 

Art. 26 da Lei nº 9426/1996 e sob a relatoria de Vossa Excelência.   

 

2.    O Crea-DF, autarquia federal responsável pela fiscalização do exercício 

das profissões relacionadas à Engenharia, à Agronomia, à Geologia, à Geografia e à 

Meteorologia, conforme disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, possui 

como atribuição principal a verificação e a fiscalização do exercício e atividades das citadas 

profissões de nível superior.  

 

3.    As profissões de engenheiro e engenheiro-agrônomo, instituídas pela Lei 

Federal Nº 5194, de 1966, são caracterizadas pelas realizações de interesse social e 

humano que importem na realização de diversos empreendimentos e, dentre os quais 

destacamos, o aproveitamento e utilização de recursos naturais. 

 

4.   Este conselho, visando cumprir  a sua missão institucional, tem envidado 

todos os esforços no sentido de assegurar à sociedade que os serviços das categorias que  

representa, sejam executados com a necessária segurança técnica e jurídica, por profissionais 

habilitados e com situação regular perante este Conselho. Da mesma forma , tem  efetuado 

gestões no sentido de que o aproveitamento e utilização dos recursos naturais, sejam 

efetuados de forma a minimizar os impactos ambientais.    

 

5.  Por isso, é de fundamental importância a geração de energia solar 

fotovoltaica, pois, do ponto de vista ambiental, é uma fonte de energia alternativa, limpa e 
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renovável, com a capacidade de reduzir o consumo de energia elétrica e proteger as gerações 

futuras e, principalmente, pelo fato de poder ser gerada sem a emissão de gases, responsáveis 

pelo efeito estufa.  

 

6.      O Brasil por ser um País continental e de grandes dimensões, possui 

um grande potencial para a energia solar, estando entre os 10 países do mundo onde as 

fontes de energia solar e eólica mais prosperam e, ainda, segundo a Agência Câmara de 

Noticias, em 2020, a geração distribuída solar foi responsável por investimentos de R$ 11 bilhões no 

Brasil,  em pequenos e médios sistemas instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos, 

gerando 74 mil novos empregos mesmo durante a pandemia da Covid-19, o que comprova a 

importância do Projeto de Lei nº 5829/2029. 

  

7.    Nesse sentido, o Projeto de Lei em questão, que estabelece um marco 

regulatório de sistema de compensação de energia elétrica para os microgeradores e 

minigeradores de energia, apresentando um regramento dessa compensação, referente ao 

fluxo de energia repassada para a rede e a consumida, vem a ser um grande passo para o 

desenvolvimento equilibrado da Geração Distribuída no Brasil, evitando prejuízos aos 

consumidores e produtores, principalmente nesse período de pandemia em que inúmeras 

empresas encerraram as suas atividades empresariais no Brasil, por falta de insumos e capital.    

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

Eng. Civil Maria de Fátima Ribeiro Có. 

Presidente 

 

 

 

C/cópia: 

Deputada Bia Kicis - E-mail: dep.biakicis@camara.leg.br 

Senador Reguffe - E-mail: sen.reguffe@senado.leg.br 

Senador Izalci Lucas - E-mail: sen.izalcilucas@senado.leg.br 

Deputada Celina Leão - E-mail: dep.celinaleao@camara.leg.br 

Deputada Paula Belmonte - E-mail: dep.paulabelmonte@camara.leg.br 
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