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1. TEMA 

 Atendimento Social, Educação, Saúde, Segurança, Defesa Civil e Cultura 

 Desenvolvimento Urbano, Econômico e Habitação 

 Ambiente, Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos 

 Rede de Infraestrutura, Mobilidade, Transporte e Logística 

 

2. TÍTULO DA PROPOSTA 

PROPOSTA COMGAS 

3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

A conscientização da população é fundamental para que a cidade seja cada 
vez mais sustentável. Essa ação passa pela forma com que consumimos 
energia. Visando tornar a cidade mais sustentável será oportuno inserir no 
PDUI-RMC diretrizes e ações visando estabelecer incentivos ao uso 
sustentável das fontes geradoras de energia elétrica limpa (solar, eólica, biogás 
e gás natural).  

 Devem ser encaminhadas também providências e/ou sugestões com 
ações indutoras visando a “mobilidade sustentável”, o uso racional de 
energia elétrica, compartilhados ou não, com adequados sistemas de 
geração de energia de baixa emissão de gases de efeito estufa (gás 
natural, solar, eólica, biogás). 

 Promover programas de eficiência energética, cogeração de energia e 
energias renováveis em edificações. 

 Contribuir para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, 
ampliando a participação das fontes mais limpas de energia na matriz 
energética da metrópole 

4. REFERÊNCIAS 

 Promover a absorção, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para 

melhoria do desempenho ambiental das atividades industriais, inclusive 

com o incentivo de uso de alternativas mais eficientes do ponto de vista 

energético e ambiental, aproveitando-se de infraestruturas de serviços 

públicos já instaladas ou passíveis de instalação para a implantação de 

indústrias e comércios, bem como sua consideração para a elaboração 

de Planos de Intervenção Urbana.  



 

 Criar incentivos fiscais voltados à racionalização do uso de energia, 

eficiência energética, cogeração de energia. 

 Incentivo ao uso redução da contrapartida financeira à outorga onerosa 

para uso de energias renováveis, eficiência energética e cogeração de 

energia. 


