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MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 03/2020 

Moção de Repúdio ao reajuste das 
tarifas de energia elétrica em áreas 
atendidas pela RGE SUL, aprovada 
pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANNEL) 

 

No último dia 17 de junho, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
aprovou um reajuste médio de 6,09% nas tarifas da RGE Sul. Para consumidores 
conectados à alta tensão, o aumento será de 6,24%, e para a baixa tensão, a alta 
será de 6,01%. A data de aniversário do reajuste da concessionária é 19 de junho, 
mas as novas tarifas serão aplicadas a partir de 1º de julho. A companhia atende 
a 2,9 milhões de unidades consumidoras no Rio Grande do Sul, entre eles 
consumidores da nossa cidade. 

Qualquer entidade minimamente informada sobre o atual momento vivido 
por todos os brasileiros, em virtude da pandemia, sequer cogitaria esta hipótese. 
Estamos com muitas famílias que tiveram quase todas as suas fontes de 
economia e sustento cessadas. Para muitas delas, o auxílio emergencial do 
Governo Federal poderá ser a única forma de conseguirem adquirir alimentos e 
produtos básicos para seu sustento. Cortes de energia, inclusive, foram 
suspensos até o dia 31 de julho, notada as dificuldades enfrentadas pela 
população. 

Causa-nos, então, surpresa essa inoportuna aprovação por parte da 
ANEEL, que neste momento deveria cumprir a sua função de órgão regulador e 
defender os interesses da sociedade, da coletividade como um todo, e não as 
empresas concessionárias, indo na contramão de tudo o que está sendo 
preconizado em nível mundial.  

Para não nos delongarmos ficaremos apenas na questão da inoportunidade 
momentânea da aprovação deste aumento, pois se tivermos que entrar na seara 
dos serviços da concessionária e da forma com que são prestados à nossa 
comunidade teríamos um amplo documento a ser formalizado. 

Diante do acima exposto, propomos a presente MOÇÃO DE REPÚDIO à 
ANEEL pela aprovação do reajuste, solicitando a sua suspensão, em vista a época 
tão difícil pela qual passa a população brasileira. 

No aguardo da sua aprovação por parte desta Egrégia Câmara de 
Vereadores, solicitamos que este documento seja enviado à ANEEL, a Comissão 
Mista Permanente de Defesa do Consumidor e Participação Legislativa Popular 
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da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao Ministério Público Federal.            
  

 

Feliz, 22 de junho de 2020. 

 

 

 

 

Junior Freiberger   Jair Roberto Sehnem João Antônio Troes 

 Vereador do PSD   Vereador do MDB  Vereador do PP  

  

 

Jorge Zimmer  Luiz Egon Kremer   Rafael Auler    

Vereador PT   Vereador do MDB   Vereador do MDB   

 

 

Leonardo Mayrer   Joseane Hahn  Marcelo A. Muller  

Vereador do PSD   Vereadora do PDT   Vereador do PP  
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