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MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 001/20, DE 25 DE AGOSTO DE 2020. 

 
O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigentes, vem propor aos nobres colegas a apreciação da presente: 
 
MOÇÃO DE REPÚDIO 
 
Aos serviços de fornecimento de energia elétrica que a 

concessionária RGE-Sul Distribuidora de Energia S.A. vem prestando à população roca-
salense. 

JUSTIFICATIVA: 
 
Considerando que a energia elétrica é essencial à manutenção 

do cotidiano particular e profissional das pessoas físicas e jurídicas, nos termos do art. 
10, inciso I, da Lei Federal nº 7.783/89, a qual assume status mantenedor da dignidade 
da pessoa humana; 

Considerando as reiteradas e cotidianas faltas de energia elétrica 
nas comunidades do interior, zona rural do Município de Roca Sales, por vezes, 
submetem o não fornecimento de energia por dias consecutivos aos seus consumidores; 

Considerando a precária efetividade/agilidade na resolução de 
problemas, quando ocorridos, na rede de fornecimento de energia e que a 
concessionária tem dever de eficiência, nos termos do art. 37, da Constituição Federal; 

Considerando a não constatação de melhorias e avanços nas 
redes e no fornecimento de energia elétrica, mesmo após solicitações para tanto. 

Servimo-nos da presente para externar a plena e geral 
insatisfação que a população roca-salense apresenta quanto aos serviços de 
fornecimento de energia elétrica na zona rural desta cidade pela concessionária RGE. 
Ademais, solicitamos que a referida concessionária apresente a esta Casa Legislativa 
manifestações a respeito do presente assunto e plano de melhoramento ao serviço 
prestado para comunidade roca-salense. 

Solicitamos que, após a aprovação do Plenário, seja 
encaminhada cópia da presente Moção à Assembleia Legislativa e ao Governo do 
Estado, para tomarem as medidas cabíveis. 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ROCA SALES, 25 DE AGOSTO DE 2020. 
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