3ª SESSÃO ORDINÁRIA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
XII LEGISLATURA
16 de fevereiro de 2018

PEQUENO EXPEDIENTE (art. 84, I, do RI) - (até 20 minutos).
Chamada dos Vereadores.
Leitura da Bíblia: Vereador EDISON CORDEIRO.
Votação da Ata da Sessão Ordinária anterior: 2ª Sessão Ordinária (06/02/2018).
Correspondências recebidas e emitidas: Ofício (Partido Republicano Brasileiro - PRB)
indicando o Vereador Eduardo Keller como Líder de Bancada durante o corrente ano. Memorando
nº 16/18 (Vereadora Jacqueline Ritter) Solicitar que a Secretaria Municipal de Sustentabilidade,
Trabalho e Desenvolvimento Econômico notifique o proprietário da empresa localizada na Rua Rio
Branco, 470, para que o mesmo realize a limpeza da calçada em frente ao número já citado.
Memorando nº 16/18 (Vereador Luiz Fernando Medeiros) solicitando informações da CORSAN
acerca do gosto e odor desagradável da água oferecida aos moradores de Cachoeirinha nos últimos
dias, as medidas que foram tomadas para sanar o problema, o impacto na saúde para quem
consumiu essa água, o plano de ação para que este problema não volte a se repetir, bem como
solicitando a disponibilização de um laudo técnico constando a análise química da água que
apresentou o problema. Memorando nº 17/18 (Vereador Luiz Fernando Medeiros) solicitando que
a Superintendência de Compras da Prefeitura esclareça as cláusulas de contrato de concessão de
serviço de fornecimento de água com a CORSAN, no tocante ao descumprimento do serviço ou ao
seu cumprimento de forma insatisfatória, na medida em que a água oferecida pela CORSAN nos
últimos dias ao consumidor de Cachoeirinha não se encontrava em perfeitas condições para
consumo, apresentando gosto e odor desagradáveis. Memorando nº 18/18 (Vereador Luiz
Fernando Medeiros) solicitando que o PROCON realize acordo administrativo com a CORSAN
visando o desconto da cobrança de água referente aos dias em que a mesma foi fornecida à
população apresentando gosto e cheiro desagradáveis. Memorando nº 19/18 (Vereador Luiz
Fernando Medeiros) solicitando que a Secretaria Municipal de Saúde informe se houve um
aumento nos atendimentos de casos gastrointestinais no Município, a fim de detectar se esse
eventual aumento de casos tem relação direta com os problemas na qualidade da água oferecida
pela CORSAN nos últimos dias. Indicação (Vereador Luiz Fernando Medeiros) sugerindo que o
Poder Executivo elabore um Projeto de Lei estabelecendo critérios para o planejamento do número
de consultas na rede pública de saúde do Município de Cachoeirinha. Indicação (Vereador Ibaru
Rodrigues) sugerindo que o Poder Executivo elabore um Projeto de Lei proibindo o corte no
fornecimento de água e energia elétrica, por parte das concessionárias e suas terceirizadas, nas
sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, no âmbito do Município de Cachoeirinha.
PROPOSIÇÕES ENVIADAS À MESA (art. 84, I, do RI):
 Projeto de Lei Executivo nº 4.236/17 - Dispõe sobre a instalação e funcionamento de uma
cafeteria nas dependências do Memorial Casa do Leite.
 Projeto de Lei Executivo nº 4.237/17 - Altera a Lei nº 2.141, de 31 de dezembro de 2002, que
instituiu a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP) no Município de
Cachoeirinha.
 Projeto de Lei Executivo nº 4.238/17 - Altera a Lei nº 4253, de 02 de maio de 2017 que, obriga
os Centros de Formação de Condutores (CFC’s) instalados no Município de Cachoeirinha a
oferecer estrutura básica aos seus alunos nos dias de prova prática.

EXPEDIENTES:






Nos 071 e 072 - Vereador RUBENS OTÁVIO;
Nos 073, 084 e 099 a 101 - Vereador EDUARDO KELLER;
Nos 074 a 083 e 085 a 092 - Vereadora JUSSARA CAÇAPAVA;
Nos 095e 096 - Vereadora JACQUELINE RITTER;
No 097 - Vereador PAULINHO DA FARMÁCIA.

GRANDE EXPEDIENTE (art. 84, II, do RI) - (até 3 minutos para cada pronunciamento).
COMUNICAÇÕES (art. 84, III, do RI) - (até 6 minutos para cada pronunciamento).
Vereador PAULINHO DA FARMÁCIA
Vereador RUBENS OTÁVIO
Vereador ALCIDES GATTINI
Vereador CRISTIAN WASEM
Vereador DEOCLÉCIO MELLO
Vereador EDISON CORDEIRO
Vereador EDUARDO KELLER
Vereador FELISBERTO XAVIER
INTERVALO (art. 84, V, do RI) - (15 minutos).
Chamada dos Vereadores.
ORDEM DO DIA: não há matéria para ser votada.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS (art. 84, VII, do RI) - (5 minutos).

