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MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 001/21, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

Os Vereadores que esta subscrevem, nos termos regimentais 

vigentes, vêm 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 ser importante destacar que as constantes quedas 

de energia elétrica em algumas regiões do município perduram por vários dias, o que 

traz prejuízos tanto com relação aos alimentos, os quais necessitam de refrigeração, 

quanto ao bem estar dentro de suas casas, tendo em vista os valores altos que pagam 

pela energia; 

Considerando que o restabelecimento dos serviços demora dias 

para ocorrer, mesmo com os moradores estando em dias com suas faturas; 

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. 

Considerando minimizar esta deficiência no restabelecimento do 

serviço, sugere-se um melhor remanejamento das equipes de manutenção. Desta 

forma, salienta-se que um maior controle do posicionamento de cada equipe possa 

contribuir para que o problema seja resolvido praticamente de imediato, evitando 

transtornos para a comunidade. 

Por todo o exposto, apresentamos a presente Moção de 

Repúdio, considerando que a falta da energia elétrica acaba trazendo transtornos à 

comunidade que prejudicam o desenvolvimento local e o bem-estar da população, e por 

acreditar que a empresa RGE possa melhorar a prestação de seus serviços a toda 

comunidade de Roca Sales. 

Solicitamos que, após a aprovação do Plenário, seja 

encaminhada cópia da presente Moção às Câmaras de Vereadores da Região, á 

Assembleia Legislativa e ao Governo do Estado, para tomarem as medidas cabíveis. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ROCA SALES, 12 DE FEVEREIRO DE 2020. 
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