INDICAÇÃO Nº 36/2019
AUTOR: VEREADOR ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade com
as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara Municipal,
que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson Samara
Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, solicitando a viabilização de
recursos para a implantação do sistema de energia solar no prédio do Hospital
Municipal que atualmente abriga a Fundação Estatal de Saúde de Aparecida
do Taboado – FESAT.
JUSTIFICATIVA
A utilização da energia solar é algo que está
crescendo cada vez mais em todo o mundo. Um dos principais motivos para este
crescimento, é a preocupação que a população está tendo com os impactos
ambientais causados pelas ações humanas. Estamos em uma época em que a
sustentabilidade está sendo muito comentada e tanto empresas como famílias estão
procurando se conscientizar mais para preservar o meio ambiente e a própria saúde.
A energia solar se encaixa nesta procura por uma
vida mais sustentável, pois é uma energia renovável já que é advinda do sol,
podendo ser considerada inesgotável. Desta forma, não há a preocupação com a
finitude da fonte de energia e seus possíveis impactos ambientais. Outra vantagem
da energia solar não necessita de muito espaço para funcionar, sua instalação é
rápida e é um sistema totalmente silencioso. Apesar de gratuita, já que é um recurso
oferecido pela própria natureza, o custo desta tecnologia é muito caro, porém é
muito resistente, tendo uma vida útil superior a 30 anos e praticamente não precisa
de manutenção.
Pensando nas questões financeiras a energia solar
reduz as despesas, podendo até mesmo zerar a conta de energia elétrica dependendo
do tipo de instalação e das condições do local. Nosso País possui grande potencial
para gerar energia elétrica e isto, somado aos benefícios citados acima podemos
concluir que o uso de energia solar só tende a crescer.
Diante disso, estou indicando a Vossa Excelência
que envide todos os esforços no sentido de viabilizar os recursos necessários para a a
implantação do sistema de energia solar no prédio do Hospital Municipal que
atualmente abriga a Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado – FESAT
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 25 de março de 2019.
ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
VEREADOR

