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EMENDA
50180001

TIPO AUTOR
Comissão Câmara dos Deputados

Metas 02 - Planejamento do Setor Energético
EMENTA

TIPO DE EMENDA
Inclusão

PROGRAMA
3001 - ENERGIA ELÉTRICA

AÇÃO
4897 - PLANEJAMENTO DO SETOR ENERGÉTICO

PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)
DOCUMENTO PRODUZIDO ( UNIDADE)

ACRÉSCIMOS
100

JUSTIFICATIVA
Estudos prospectivos de longo prazo (20 anos) das necessidades energéticas do país; análise e consolidação dos recursos energéticos;
desenvolvimento de modelos aplicáveis ao planejamento de longo prazo de oferta e demanda de energéticos; análise dos custos e seus
impactos na evolução da Matriz Energética Nacional, e seus reflexos econômicos e sócio-ambientais; estudos de viabilidade e otimização
dos recursos energéticos para formulação de política energética; processamento e consolidação dos dados e informações energéticas.

AUTOR DA EMENDA
Comissão Câmara dos Deputados

TIPO AUTOR
5018 - Com. Minas e Energia

Assinatura:___________________________________________________________________________ Credenciado: ______________________________________
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EMENDA
50180002

TIPO AUTOR
Comissão Câmara dos Deputados

Metas 04 - Apoio à Política Nacional de Biocombustíveis - RenovaBio
EMENTA

TIPO DE EMENDA
Inclusão

PROGRAMA
3003 - PETRÓLEO, GÁS, DERIVADOS E BIOCOMBUSTÍVEIS

AÇÃO
2E91 - APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS - RENOVABIO

PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)
PROJETO DESENVOLVIDO ( UNIDADE)

ACRÉSCIMOS
1

JUSTIFICATIVA
O RenovaBio é uma política de Estado que objetiva traçar uma estratégia conjunta para reconhecer o papel estratégico de todos os tipos
de biocombustíveis na matriz energética brasileira, tanto para a segurança energética quanto para mitigação de redução de emissões de
gases causadores do efeito estufa. Diferentemente de medidas tradicionais, o RenovaBio não propõe a criação de imposto sobre
carbono, subsídios, crédito presumido ou mandatos volumétricos de adição de biocombustíveis a combustíveis. Ademais, é uma
importante contribuição para o cumprimento dos Compromissos Nacionalmente Determinados pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris,
promove a adequada expansão dos biocombustíveis na matriz energética, com ênfase na regularidade do abastecimento de
combustíveis e assegura a previsibilidade para o mercado de combustíveis, induzindo ganhos de eficiência energética e de redução de
emissões de gases causadores do efeito estufa na produção, comercialização e uso de biocombustíveis.

AUTOR DA EMENDA
Comissão Câmara dos Deputados

TIPO AUTOR
5018 - Com. Minas e Energia
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EMENDA
50180003

TIPO AUTOR
Comissão Câmara dos Deputados

Metas 05 - Incentivo à Geração de Eletricidade Renovável
EMENTA

TIPO DE EMENDA
Inclusão

PROGRAMA
3001 - ENERGIA ELÉTRICA

AÇÃO
2E75 - INCENTIVO À GERAÇÃO DE ELETRICIDADE RENOVÁVEL

PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)
ENERGIA GERADA A PARTIR DE FONTES RENOVÁVEIS ( GWH (GIGAWATT HORA))

ACRÉSCIMOS
5000

JUSTIFICATIVA
Em face à crise energética e hídrica que o Brasil enfrenta, faz-se necessária a busca por outras fontes de energia renovável que possui
suas origens de fatores naturais inesgotáveis, tais como a energia solar e a energia eólica. Ambas são derivadas de elementos naturais
que não sofrem impacto com a exploração energética: a luz do sol e o vento. Além disso, seus benefícios ao meio ambiente também
envolvem o fato de que sua utilização reduz a necessidade de combustíveis fósseis, recursos limitados e causadores de poluição. É
necessário e urgente dar continuidade na expansão da energia elétrica no Brasil, por meio de parques eólicos e usinas solares, com cada
vez mais participação das energias renováveis, que trará oportunidades de investimentos para o setor, bem como geração de emprego.

AUTOR DA EMENDA
Comissão Câmara dos Deputados

TIPO AUTOR
5018 - Com. Minas e Energia
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