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Exma Sra. 

Joseane Hahn 

Presidente em exercício da Câmara de Vereadores de Feliz 

Feliz, RS. 

 

Pedido de Providências 23/2020 

Junior Freiberger, vem encaminhar a esta Casa Legislativa, conforme previsto no 

artigo 166 do Regimento Interno desta casa, PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS à Companhia 

Riograndense de Abastecimento (CORSAN) no sentido de realizar a elevação dos 

reservatórios de água em localidades onde os usuários não recebem o correto 

abastecimento devido a este problema. 

Nos últimos anos, a CORSAN tem realizado um processo de troca dos atuais 

reservatórios de água por novos, com material mais resistente e de menor abrasividade 

(inox). Estas alterações já foram realizadas no Morro das Batatas, Escadinhas e Bananal. 

Contudo, a vários locais em processo de aguardo para a realização dos procedimentos, 

como, por exemplo, o reservatório de Vale do Lobo, na divisa com o Município de Linha 

Nova. 

Neste ponto, há moradores que necessitam utilizar bombas de pressão pra conseguir 

abastecer seus reservatórios particulares, uma vez que não a pressão suficiente, oriunda do 

reservatório da CORSAN, que fica praticamente na mesma altura. Com o advento da 

realização da troca do referido reservatório, seria interessante que já fosse realizada a 

elevação do novo equipamento, o que evitaria transtornos e a compra de equipamentos por 

parte dos usuários para o correto recebimento do serviço. O mesmo problema ocorre em 

outras localidades, cabendo, então, à concessionária o estudo dos demais casos.  

Diante disso, solicitamos deferimento. 

Feliz, 27 de julho de 2020. 

 

 

Junior Freiberger 

Vereador do PSD 
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