
  

 

PROPOSTA DE MOÇÃO DE APOIO 

 

Os vereadores abaixo subscritos propõem a seguinte MOÇÃO DE APOIO: 

 

Excelentíssimo Senhor 

Fábio Branco 

Deputado Estadual e Líder da bancada MDB 

Assembleia Legislativa – RS 

 

MOÇÃO DE APOIO N° 4/2019  

 

Os vereadores de Salto do Jacuí, que integram a bancada do MDB na 

Câmara, com apoio dos demais vereadores, registram a presente Moção de Apoio a 

Manutenção da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, como empresa Pública. 

  

 Destacamos que a notícia da possibilidade de privatização da CEEE, 

processo que poderá ser acelerado pela eventual retirada do plebiscito, está gerando 

preocupações na população, uma vez que somente no Município de Salto do Jacuí, estão 

lotados 148 (cento e quarenta e oito) funcionários ativos e 300 (trezentos) aposentados, 

que injetam na economia local aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) 

mensais. 

  

 Outro aspecto de extrema relevância que não podemos deixar de 

ressaltar são os empregos indiretos, seja por empresas terceirizadas, contratadas pela 

própria CEEE (serviços de conservação e limpeza, vigilância, recepção e estagiário), seja 

pelos prestadores de serviços contratados pelos próprios funcionários da CEEE (babás, 

empregadas domésticas, jardineiros, pintores, pedreiros, etc.). 

  

 Destacamos que nosso Município teme um retrocesso econômico e 

social. 

  



  

 

 Neste sentido, requeremos com veemência o seu apoio e intercessão 

junto a bancada legislativa para a manutenção da CEEE pública e contra a retirada do 

plebiscito. 

  

 Diante disso, acreditamos no seu potencial como forte aliado em 

nossa reivindicação, e por essa razão, em nome de milhares de famílias, reforçamos o 

nosso pedido de apoio a essa causa, que também é nossa enquanto agentes políticos e 

cidadãos gaúchos, com bom senso e sensibilidade, avaliando não somente o aspecto 

técnico, mas o econômico e social que impactará boa parte das famílias não só de Salto 

do Jacuí, mas a nível de Região. 

  

 Diante do exposto, esperamos poder contar com seu apoio e na 

ocasião reiteramos nossos votos de estima e consideração. 

  

 

Atenciosamente, 

 

Salto do Jacuí, 12 de março de 2019. 

 

 

Sandro Drum 

Vereador MDB 

Proponente 

 

Teodoro Jair Dessbessel 

Vereador MDB 

Proponente 

 


