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Ata da Reunião com a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às 14h10min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para tratar do assunto relativo á reposição do 

calçamento decorrente de serviços realizados por esta Companhia. A presente Reunião teve como 

propositores os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), Guido Mario 

Prass Filho (PP) e Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP) conforme Requerimento número 051/2016 

aprovado na Sessão Ordinária do dia 01º de março de 2016. Estiveram presentes os Senhores, Aurélio Rocha 

Pereira Gerente da Companhia Riograndense de Saneamento de Taquara – CORSAN, João Batista Alievi 

Coordenador Operacional da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN de Campo Bom, 

Sapiranga, Estância Velha e Vale do Paranhana, Marcio Lucas Martins Chefe do Departamento de  Operação 

e Manutenção da Superintendência da Região Sinos – CORSAN. Presentes os Vereadores, Adalberto Carlos 

Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Guido Mário Prass Filho (PP), Nelson José Martins 

(PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PP), Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira (PTB) e Telmo Vieira (PTB). Ausente os Vereadores, Arleu Machado de Oliveira (PP), 

Eduardo Carlos Kohlrausch (PDT), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés 

Cândido Rangel (PSC), Idalci Renato Lamperti (PMDB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Os demais 

presentes constam na lista de presença em anexo na Ata, bem como o depoimento dos presentes na reunião 

encontra-se gravado na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-ROM. O Presidente Guido Mario 

cumprimentou a todos. Disse que têm ocorrido reclamações aos Vereadores vindas de uma parte do 

Município onde são feitas obras de conserto das canalizações e a reposição do calçamento tem sido muito 

demorada e isso causa uma insatisfação da comunidade. Indagou se a cada serviço feito aqui na cidade é 

aberta uma ordem de serviço, qual a estimativa de durabilidade das redes instaladas no Município de Taquara 

e se há uma substituição ou apenas é alterada quando arrebenta. O Senhor Aurélio Pereira cumprimentou a 

todos. Todo serviço que tem a demanda gera uma ordem de serviço. O Senhor João Alievi cumprimentou a 

todos. A durabilidade das tubulações depende de uma série de informações que dependem da característica 

do solo, também do material da tubulação até a própria operação do sistema. Existe um cronograma para 

substituição ele é baseado em índices decorrentes de vazamento ou pela idade das redes. O Senhor Márcio 

Martins agradeceu o convite da reunião. A CORSAN tem um contrato terceirizado que chamamos de apoio 

operacional e comercial a unidade que dá abertura de valo e reposição de pavimento. Os serviços em si do 

conserto é feito pelas equipes da CORSAN. Estamos tendo problemas com esta empresa de uns tempos pra 

cá, eles não estão conseguindo nos atender. Infelizmente vamos cortar com o contrato com esta empresa. A 

parte técnica não se consegue fazer em vinte e quatro horas mais também não pode levar um mês, por conta 

disto que esta acontecendo todo um processo administrativo para tirar esta empresa. O Senhor Aurélio Pereira 

deu a sugestão de recolher todos os ofícios do Legislativo referente á CORSAN e um representante da Casa 

pega as demandas mensais ou semanais e se reúne a cada quinze dias no escritório da CORSAN para ver as 

pendências e deste modo despachamos as mesmas em seguida. O Vereador Guido Mario Prass Filho 

ponderou que uma vez por mês cada Vereador vai trazer a demanda e será encaminhado em um só 

requerimento que será levado diretamente a CORSAN.  Nada mais havendo a tratar, às 15h15min, o 

Vereador e Preidente Guido Mario Prass Filho agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. 

E para constar, eu, Aline Sjtormowski Dorscheidt, servidora da Câmara Municipal de Taquara/RS, lavrei a 

presente Ata que segue assinada por mim e pelos Vereadores do Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 29 

de março de 2016......................................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


