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ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇÃO DE SERVIÇO N.° 040/2021 

Excelentíssimos Senhores Vereadores 

O vereador que a presente subscreve, indica, de acordo com o que facultam o 
Artigos 227 e 228 do Regimento Interno, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeit 
Municipal, solicitando a seguinte medida de interesse público: 

"Indico que o Poder Executivo estabeleça a gradativa substituição de lâmpada 
fluorescentes e incandescentes, por lâmpadas LED (light emitting ou diode, ou diod 
emissor de luz) na iluminação de prédios públicos de Inácio Martins, bem como e 
espaços e vias públicas sob administração municipal." 

JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista a consideração de que uma comunidade com perspectivas d 
sustentabilidade deve preocupar-se com o meio ambiente, desenvolvendo ações voltadas 
este objetivo, torna-se de fundamental importância que a questão da energia sustentável sej 
pautada nos debates e ações. A crise energética no Brasil já é bastante evidente, send 
possível observar os efeitos deste processo acontecendo em grandes centros urbano 
Diante disso, cabe ao poder público buscar alternativas que previnam o agravamento d 
crise. É aí que as lâmpadas de LED's tornam-se uma das ferramentas a serviço d 
sustentabilidade, pois consomem menos energia do que as incandescestes e as fluorecentes, 
sendo adotadas massivamente, podem com certeza fazer a diferença para todo o país. 
Importante ainda ressaltar que lâmpadas LED's diminuem consideravelmente a emissão d 
Gás Carbônico na atmosfera. De acordo com o cientista ganhador do Prêmio Nobel de Físic 
de 2014 Shuji Nakamura, "Para evitarmos o aquecimento global, temos de reduzir 
consumo de energia drasticamente no campo da eletricidade, hoje, a única opção sã 
os LED's". O fato é que estudos consideram as diversas vantagens oferecidas pela 
lâmpadas LED's, no entanto, o que devemos deixar em evidência e ter como norte de nossa 
ações é a perspectiva de sustentabilidade que proporciona. Certamente a ação isolada de u 
município não trará grande repercussão em nível global, porém o que se deve levar e 
consideração é sobre tudo o caráter simbólico e pedagógico desta ação. Precisamos assumi 
o nosso compromisso para com a proteção do planeta. 

É nesta perspectiva que ora encaminho a presente proposição para análise do pode 
executivo municipal. 

Câmara Municipal de Inácio Martins, PR, em 19 de abril de 2021. 
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