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Excelentíssimo Senhor 
Junior Freiberger 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
Feliz – RS 

 
 

REQUERIMENTO Nº 02/2018 
 

  Jorge Zimmer, Vereador do Partido dos Trabalhadores - PT vem encaminhar 

a esta Casa Legislativa, para apreciação e votação, conforme previsto no artigo 159, inciso 

II, do Regimento Interno, Requerimento solicitando ao Poder Executivo Municipal, que 

encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações/documentos: 

  - Cópia do CONTRATO DE PROGRAMA celebrado com a CORSAN, nos 

termos artigo 2º da Lei Municipal nº 2.337/2009 (introduzido através da Lei Municipal nº 

2805/2013), através do qual foi delegado a prestação de serviços de abastecimento de 

água potável e esgotamento sanitário no município; 

  - Cópia do CONVÊNIO de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e 

com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do 

Sul, autorizado, autorizado através da Lei Municipal 2.337/2009; 

  - Informações sobre todas as tratativas realizadas pelo Poder Executivo com a 

CORSAN e a AGERGS, com vistas a melhorias no fornecimento de água nas localidades 

de interior do município. 

 

     

JORGE ZIMMER 

Vereador - PT 
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JUSTIFICATIVA: 

  Na dicção do artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, 

seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

  Tendo-se por base o grande número de reclamações dos consumidores, em 

particular os munícipes residentes na localidade de Morro das Batatas, essa obrigação não 

vem sendo cumprida por parte da CORSAN.  

  Urge, pois, um posicionamento firme de todas as autoridades do município 

para que sejam garantidos os direitos dos consumidores prejudicados, o que é, aliás, 

atribuição precípua do Poder Legislativo em razão da sua função fiscalizadora, constante 

no parágrafo 2º, do artigo 3º, do Regimento Interno da Casa. 

  Assim, com o apoio dos demais vereadores, requer-se a remessa, 

URGENTES, das informações/documentos solicitados.  

 

 

    Nestes Termos, 

    Pede Deferimento. 

 

    Sala das Sessões, em 05 de março de 2018. 

 

 

JORGE ZIMMER 

Vereador - PT 

 

 


