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PROPOSIÇÃO Nº. 186/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

O potencial hídrico do Brasil faz com que a maior parte da energia elétrica gerada no 

país seja por meio de hidrelétricas. Tanto no meio urbano, como no rural, a energia é 

distribuída até os pontos de consumo de forma convencional, pelas linhas de transmissão, a 

partir das concessionárias. 

No meio rural, o fornecimento de energia elétrica tem muita importância, tanto do ponto 

de vista social, como do econômico. Vista pelo aspecto social, a disponibilidade de energia 

proporciona conforto ao homem no campo, evitando, assim, que migre para os grandes centros 

urbanos em busca de melhor qualidade de vida. Isso acontece porque a energia possibilita a 

utilização de aparelhos eletrodomésticos, iluminação de ambientes e o acesso aos diversos 

meios de comunicação. Tudo isso, indiscutivelmente, constitui benefícios que propiciam melhor 

qualidade de vida para as pessoas que residem no campo. 

Quando vista pelo lado econômico, contribui para o aumento e qualidade dos produtos 

agrícolas, pois permite que o produtor tenha acesso a algum tipo de tecnologia para realizar as 

atividades de produção com maior eficiência e rapidez. Assim, com a disponibilidade de 

energia, é possível acionar máquinas utilizadas nos processos produtivos, intensificando a 

produção, melhorando a qualidade dos produtos e reduzindo o custo.  Além disso, também 

viabiliza a implantação de agroindústrias, que são fatores que levam a uma maior lucratividade, 

contribuindo para fixação do homem do campo. Mas, apesar do fornecimento de energia ao 

meio rural ter aumentado nos últimos anos, a grande extensão do nosso país faz com que, em 

muitas localidades as pessoas ainda não tenham acesso à eletricidade. Esse é um problema 

que precisa ser sanado. Assim como, o uso consciente de energia nas localidades rurais onde 

já há o serviço implantado, como nas diversas  comunidades das ilhas de Abaetetuba, por 

exemplo. 

A preocupação com tais localidades se dá por ser de certa forma comum trafegar pelos 

rios de nosso município e avistar, em pleno dia, lâmpadas acesas em frente às residências, 

dentre outras formas de desperdício.   
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Nesse sentido verificamos a necessidade de se trabalhar com os moradores das áreas 

rurais de forma urgente projeto de uso consciente de energia elétrica.  

O projeto deve ter como objetivo central orientar as famílias para adotar atitudes que 

permitam o consumo consciente de energia. Para isso, as secretarias de educação e de meio 

ambiente deverão destacar educadores e técnicos das respectivas secretarias para disseminar 

conceitos básicos de uso consciente, eficiente e seguro da energia elétrica e se tornarem 

multiplicadores de tais conhecimentos.  

A proposta tem como foco prioritário o público residente nas lhas, mas deve ser 

expandido também para a área de estradas, o qual precisa desenvolver ações que possam 

facilitar o entendimento dos envolvidos como conhecimento de equipamentos mais eficientes, 

hábitos de ligar e desligar aparelhos e lâmpadas quando de seu uso e não-uso por meio de 

atividades lúdicas e artísticas (palestras, oficinas, filme e peça de teatro) acerca do tema 

“energia”. 

A proposta do uso consciente de energia elétrica deve fazer parte do rol das políticas 

públicas realizadas pela Prefeitura com o objetivo de promover a consciência ambiental, uma 

vez que “Educação ambiental é tema obrigatório em toda a rede municipal de ensino, assim 

deve estar intrinsecamente relacionada com a vida dos moradores das áreas urbanas e rurais 

do município, onde esses alunos habitam.  

Face ao exposto requeiro na forma regimental, após decisão favorável do Plenário que a 

Mesa Executiva da Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal e aos 

Secretários de Educação e de Meio Ambiente solicitando a implantação de um projeto de uso 

consciente de energia elétrica na área rural de nosso município (ilhas e estradas) a ser 

realizado pelas respectivas secretarias com ações que possam facilitar o entendimento dos 

envolvidos como conhecimento de equipamentos mais eficientes, hábitos de ligar e desligar 

aparelhos e lâmpadas quando de seu uso e não-uso, por meio de atividades lúdicas e artísticas 

(palestras, oficinas, filme e peça de teatro) acerca do tema “uso consciente de energia elétrica”. 

Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores das ilhas via meios de comunicação 

sediados no município.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 30 de maio 

de 2022. 

Gelciney Matos de Carvalho-GEL 
VEREADOR – PL 


