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Moção de Protesto à Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) e Distribuidora Gaúcha de Energia 
Elétrica (RGE Sul), pela queda constante no 
fornecimento de energia elétrica, ruptura de cabos, 
quedas de árvores na rede e postes, queima de 
transformadores, transformadores que não suportam a 
carga, etc. 

 
 
 Considerando as fortes chuvas, raios e trovoadas que atingiram todo o Vale do 
Taquari no início do mês de fevereiro. 
 
 Considerando a falta constante no fornecimento de energia elétrica. 
  
 Considerando as inúmeras quedas de árvores na rede elétrica. 
 
 Considerando a ruptura de cabos e postes. 
 
 Considerando a queima de transformadores. 
 
 Considerando os transformadores que não suportam a carga. 
 
 Considerando os danos para a zona rural e produtores do Vale do Taquari. 
 
 Considerando os prejuízos de condomínios de suínos, aves e leite - onde na sua 
maioria os animais ficam confinados e todo o sistema de alimentação é automatizado. 
 
 Considerando a impossibilidade de uso de ventiladores, irrigadores de água, e 
outros equipamentos para a produção rural. 
 
 Considerando as demandas da zona industrial, fábricas de sorvetes, bebidas, 
móveis, oficinas, etc. 
 
 Considerando as quedas constantes na energia elétrica – onde não é preciso 
temporal ou ventania, empresas ficam impossibilitadas de fazer uso de todo o equipamento ao 
mesmo tempo. 
  
 Considerando os dias sem produção. 
  
 Considerando que a RGE Sul atende 28 dos 36 Municípios do Vale do 
Taquari. 



 
 Considerando os reajustes da ANEEL para a tarifa de energia das usinas de 
geração que operam sob regime de cotas. 
 
 Considerando o aumento pelo déficit de conta das bandeiras tarifárias e sua 
transferência para as tarifas de energia para todo o consumidor. 
 
 Nós Vereadores da Associação dos Vereadores do Vale do Taquari – AVAT 
apresentamos a presente Moção de Protesto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
e Distribuidora Gaúcha de Energia Elétrica (RGE Sul) pela queda constante no fornecimento 
de energia elétrica, ruptura de cabos, postes, quedas de árvores na rede, queima de 
transformadores, transformadores que não suportam a carga, etc. para providências urgentes. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Germano Koste  Ivair Zanchetti  Luís Fernando Horst 
Presidente   Vice-Presidente  Secretário 
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