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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

OFÍCIO/CMPK/ N°. 029/2023. 

Presidente Kennedy — ES, 16 de março de 2023. 

Para: 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
Exmo. Sr. Dorlei Fontão da Cruz. 

Do 
Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES 
Exmo. Sr. Jacimar Marvila Batista 

Assunto: Encaminha a Indicação n° 011/2023. 

Excelentíssimo Prefeito, 

Encaminho a indicação de autoria do Exmo. Sr. Vereador Jhonatan Batista Mota, de 

acordo com o art. 179 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Presidente 

Kennedy, na qual indica: "Que sejam adotadas as medidas necessárias para 

estudo de viabilidade para instalação de placas de energia solar para atender 

as escolas municipais de Presidente Kennedy", regularmente aprovado pelo 

Plenário da Câmara Municipal na forma de seu Regimento Interno. 

Atenciosamente, 

Jacimar Marvila Batista 
Presidente da Câmara Municipal de 

Presidente Kennedy— ES. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Presidente Kennedy — ES, 09 de março de 2023. 

Indicação n°011/2023 

Indica ao Exmo. Prefeito Municipal que adote 
as medidas necessárias para estudo de 
viabilidade para instalação de placas de 
energia solar para atender as escolas 
municipais e unidades de saúde de Presidente 
Kennedy. 

O Vereador Jhonatan Batista Mota, com assento nesta Casa de Leis, vem 
à elevada presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Presidente Kennedy, 
indicar as medidas de relevante interesse público, que a seguir passa a expor. 

Considerando que as placas de energia solar podem levar a uma redução 
de até 95% nas contas de luz, a economia proporcionada por essa tecnologia é 
suficiente não só para pagar sua aquisição e instalação, mas também para gerar 
rentabilidade por muito tempo, já que sua vida útil é de mais de 20 anos. 

Considerando que a energia solar como fonte de economia é muito eficaz, 
pois o sistema fotovoltaico é muito durável (média de 20 a 25 anos de vida útil) e 
também exige pouca manutenção. Não é apenas isso. Em alguns casos, você pode 
até zerar a conta de energia elétrica; 

Considerando que as despesas com energia elétrica com as escolas 
municipais e unidades de saúde do municípic somam um valor expressivo para os 
cofres municipais. 

Ante o exposto, indica: 

Que sejam adotadas as medidas necessárias para estudo de 
viabilidade para instalação de placas de energia solar para atender as escolas 
municipais de Presidente Kennedy. 

Certos de que vossa Excelência considerará a pertinência da medida ora 
sugerida, manifestamos desde já nossos agradecimentos, renovando os votos de 
sucesso à frente da administração Municipal. 

É o que indica. 

Jhonatan Batista Mota 
Vereador 
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