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JUSTIFICATIVA - PR 0004/2018 
A cidade de São Paulo é a maior consumidora de energia elétrica do País. Sozinha, 

gasta o equivalente a 1/4 da energia produzida em Itaipu e se utiliza de energia produzida fora 
do município. 

Dentre as fontes de energia, a solar, apesar de pouco utilizada em aquecimento e 
geração de energia elétrica, desponta como uma das mais promissoras e sustentáveis: é a 
opção com o menor impacto socioambiental. 

Além de ser uma fonte energética de baixo impacto ambiental, estimula a criação de 
empregos qualificados, exige menos espaço, podendo ser instalada em telhados ou áreas 
próximas ao ponto de consumo, o melhor de tudo é que a energia gerada pode ser injetada 
diretamente na rede de energia elétrica, diminuindo a fatura de energia (conta de luz) dos 
consumidores. 

Com o objetivo de discutir os desafios e as perspectivas do cenário atual e futuro, foi 
realizado o seminário "Dia Municipal da Energia Solar", na Câmara Municipal de São Paulo, 
que contou com a participação de associações representantes da cadeia produtiva do setor, 
órgãos governamentais, organizações da sociedade civil voltada à gestão municipal e 
sustentabilidade, entidades acadêmicas e de pesquisa e agências de financiamento. 

Durante o debate, considerando todo o cenário de mudanças climáticas, as condições 
favoráveis de insolação da nossa cidade, matéria prima e logística, oportunidade de 
crescimento e a responsabilidade do poder local na tomada de iniciativa a fim de diminuir as 
emissões de carbono, restou constatada a necessidade de criação do "Fórum Municipal de 
Energia" para discutir os caminhos, dar subsídios à construção e avanço das políticas públicas 
para a sustentabilidade do município, a exemplo de outras cidades do Brasil e do Mundo. 

O Fórum Municipal de Energia Solar do Município de São Paulo será, portanto, o 
espaço de articulação de entidades governamentais, não governamentais e membros da 
sociedade civil, voltados à ampliação do uso de Energia Solar. A responsabilidade dos 
membros do Fórum visará, inicialmente, o trabalhar para a construção da "Política Municipal de 
Energia Solar" e a manutenção do assunto na agenda do governo local visando, além de 
fornecer subsídios e alternativas necessárias para ampliação do uso da energia solar no 
município de São Paulo. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos meus nobres para a aprovação de tão 
importante projeto de resolução. 
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