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Em nota de esclarecimento, a Prefeitura Municipal de Rosário do sul informa que não 

haverá corte no fornecimento de energia elétrica nos prédios públicos, visto que as 

faturas em atraso notificadas pela RGE foram pagas no último dia 30 de maio.  

O saldo remanescente será objeto de deliberação em processo administrativo que se 

encontra na Secretaria Municipal da Fazenda, a qual está analisando a proposta de 

parcelamento proposto pela concessionária e após pela Procuradoria Jurídica.  

Esclarecemos que os atrasos decorreram da necessidade de saldar o parcelamento de 

dívida deixada pela gestão anterior, referentes ao ano de 2015, cuja última parcela 

restou integralmente paga em dezembro de 2016. O pagamento mensal do 

parcelamento da dívida de 2015 durante o ano de 2016, aliado à grave crise financeira 

que assola todo o país, lamentavelmente tornou impraticável o pagamento das faturas 

correntes de 2016, o que gerou o acúmulo de nova dívida.  

Outrossim, a Administração Municipal, pautada pela transparência,  não pretende 

ocultar as dificuldades financeiras até então enfrentadas, até por ser fato público e a 

realidade cristalina da maioria dos municípios e estados brasileiros, mas tem 

demonstrado que efetivamente não tem medido esforços para conter cada vez mais as 

despesas públicas, realizando ações concomitantes que jamais foram intentadas nas 

gestões anteriores, bem como medidas visando o ingresso de maiores recursos para o 

Município. 

Por fim, cumpre enfatizar que num período crítico sem precedentes de grave 

instabilidade política e econômica no país, inevitavelmente as dificuldades do próximo 

mandato serão significativas, sendo  um enorme desafio para todos os gestores 

públicos a resistência e a superação destes problemas, estando lamentavelmente o 

Município de Rosário do Sul inserido neste contexto, situação esta que faz necessária a 

compreensão e a colaboração de todos os munícipes para que os  obstáculos sejam 

superados e sirvam como mecanismo de amadurecimento e crescimento de nossa 

cidade.  


