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Ata da Reunião referente á Rio Grande Energia - RGE 

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e quinze, às 14h05min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para tratar da possibilidade 

urgente de ação junto á rede elétrica no Bairro Santa Maria de nossa cidade, pois quando 

ocorrem chuvas e ventos os moradores ficam sem energia elétrica em suas residências. A 

presente Reunião teve como propositor o Vereador Régis Bento de Souza (PMDB), 

conforme Requerimento n° 044/2015 aprovado na Sessão Ordinária do dia 03 de março de 

2015. Representando a Senhora Polyanna Souza Cunha o Senhor Fabio Drehmer 

(Engenheiro da RGE). Presentes os Vereadores, Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto 

dos Santos Lemos (PDT), Guido Mário Prass Filho (PP), Moisés cândido Rangel (PSC), 

Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira (PTB). Ausente os Vereadores Arleu Machado de Oliveira (PP), 

Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira 

(PTB), Nelson José Martins (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Telmo 

Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Os demais presentes constam na lista 

de presença em anexo na Ata, bem como o depoimento dos presentes na reunião encontra-

se gravado na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-ROM. O Vereador Régis de Souza 

abriu a reunião falando sobre as constantes faltas de energia que acontecem no Bairro Santa 

Maria. A queda de luz se da, em alguns momentos, aos galhos das árvores que se encostam 

à rede elétrica devido as fortes chuvas e temporais. O Engenheiro Fabio Drehmer seguiu 

falando sobre as podas e recolha dos galhos das árvores. A orientação é que a gente recolha 

os galhos, nós temos as equipes próprias que fazem os atendimentos emergenciais, que 

também executam podas quando necessário. Falou que não são mais usados postes de 

madeira, são utilizados só postes de concreto e de fibra de vidro que é uma tecnologia nova 

que chegou á pouco tempo, mas que é muito aplicado principalmente nas regiões de mais 

difícil acesso. Falou que de forma alguma o morador do interior vai ser desmerecido, temos 

plena consciência da importância pra atividade que ele desenvolve nas lidas do campo. 

Temos feito substituições de postes não só no momento que eles caem, e sim em obras de 

expansão, tanto na área urbana como rural, os mesmos são avaliados e substituídos se não 

estiverem em condições adequadas. Sobre os postes com uma braçadeira preso em outro 

poste, ás vezes é usado desta alternativa, visando que a energia volte mais rapidamente para 

a comunidade. Mencionou ainda que isso não deve ser permanente. A RGE troca em torno 

de quarenta mil postes por ano em todo a sua área de construção, são 264 (duzentos e 

sessenta e quatro) Municípios. O Vereador Régis Souza relatou sobre a possibilidade de 

entrar em contato com um representante diretamente da RGE, dando o exemplo de quando 

acontecem os temporais, os Vereadores são questionados sobre a falta de energia e ficam 

sem poder passar uma informação correta aos moradores deste Município. O Engenheiro 

Fabio Drehmer disse que a encarregada de atender as demandas do Município, junto a 

Prefeitura e junto a Câmara, e principalmente nesses momentos mais complicados de 

temporais, é a Polyanna Souza da Cunha. Nada mais havendo a tratar, às 15h02min, o 

Vereador Régis de Souza declarou encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. E 

para constar, eu, Aline Sjtormowski Dorscheidt, servidora da Câmara Municipal de 

Taquara/RS, lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e pelos Vereadores do 

Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 01° de abril de 

2015...............................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


