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Ata da Reunião referente ao desassoreamento necessário em Rios do Município de 

Taquara 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 14h20min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a reunião para dar continuidade sobre as 

formas de viabilização do desassoreamento necessário em Rios de nosso Município como 

Padilha, Rio da Ilha e Paranhana. A presente Reunião teve como propositor o Vereador Telmo 

Vieira (PTB), conforme Requerimento número 155/2016 aprovado na Sessão Ordinária do dia 

10 de maio de 2016. Estiveram presentes os Senhores Sérgio Luiz Prates de Moraes 

(Secretário Municipal de Meio Ambiente), Luiz Leonel Hennemann (Secretário Municipal de 

Obras e Serviços Urbanos), Maria Alice Fleck Tedesco (Bióloga e Licenciadora Ambiental do 

Município de Taquara), Fabiana Albring Thiel (Bióloga do Município de Taquara), Fernando 

Abreu de Campos (EMATER – Taquara/RS), João Carlos de Brito (Presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Taquara), Irene Aparecida Silveira de Souza (Bióloga na 

Prefeitura Municipal de Parobé) e Sabrina Fetter (Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal de Parobé). Presentes os Vereadores Guido Mario Prass Filho (PP), Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira (PTB) e Telmo Vieira (PTB). Ausente os Vereadores, Adalberto Carlos 

Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo 

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

Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), 

Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PP) 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 Vereador Telmo Vieira cumprimentou a todos. Falou do pedido de 

informação que fez para a Secretaria do Meio Ambiente que fala que informou que sobre o 

processo de desassoreamento dos rios de Taquara o Município esta realizando o cadastramento 

dos trechos a serem desassoreados junto a Sema/RS. Em relação ao Rio da Ilha e Padilha já foi 

realizado o cadastramento dos trechos e esta em processo de dispensa de outorga. Em relação 

ao Rio Paranhana está sendo realizado o cadastramento dos trechos junto á Rua Tristão 

Monteiro, a montante do curso hídrico. Em breve estará concluído para dar início ás obras. 

Esta resposta veio em vinte e oito de março de dois mil e dezesseis. A Senhora Maria Alice 

disse que em relação á esta questão a Fabiana que fez todo o cadastramento necessário através 

da autorização do decreto a demora realmente na execução destes trabalhos anteriores a este 

decreto deu do processo de licenciamento uma vez que tanto o trecho no Rio da Ilha inicial a 

qual pretendíamos o desassoreamento que eram seis pontos eram divisas com o Município de 

Igrejinha, portanto intermunicipal assim como o trecho do rio paranhana divisa com o 

Município de Parobé e este licenciamento caberia todo ele então ao órgão Estadual FEPAM. 

No final de dois mil e quinze veio este decreto onde o Governo do Estado agiliza uma série de 

itens que implicava inicialmente em um cadastramento pra depois a obtenção de dispensa de 

outorga. A Senhora Fabiana Thiel disse que tem as portarias de dispensa de outorga. Foram 

cadastrados seis trechos principais para Rio da Ilha, um trecho de cinquenta metros, um trecho 

de trinta e oito metros, um trecho de cento e dezessete metros, um trecho com setenta e sete 

metros, outro com sessenta e sete metros e outro próximo com sessenta e dois metros. Foi feito 
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o cadastro junto ao site do SEMA e já obteve a dispensa de outorga. Depois foi feito o 

cadastramento do Paranhana, onde foi cadastrado um trecho de quatrocentos e cinco metros e 

também já temos a dispensa de outorga deste trecho. O que falta agora é o recurso para fazer e 

começar a obra em relação á parte do cadastramento e da dispensa de outorga junto a SEMA já 

tem. A Senhora Maria Alice disse que será exatamente o mesmo projeto técnico, nós não 

temos tempo agora de pedir para fazer um novo projeto técnico uma vez até mesmo os pontos 

continuam críticos ou mais severamente afetados por tanto vamos contemplar estes quatro mil 

metros aqui através desta busca deste novo enquadramento é isso que vamos fazer agora, e a 

execução da busca deste repasse se o Município não puder ser o recebedor direto então ver 

com o setor jurídico como se dará a modalidade de convênio. O Senhor João Carlos de Brito 

cumprimentou a todos. Disse que foi criada uma conta em nome da Regional Sindical Vale 

dos Sinos Serra onde se colocaria lá recursos de tacs pra juntar recursos, isto andou e andou 

bastante. O valor esta lá ainda mais licença não se conseguiu mais, hoje passa de oitocentos 

mil. Esta conta é vinculada ao Ministério Público e ao Verde Sinos. O projeto já existe tendo 

esta licença em mãos, mais isso tem que ser urgente porque o Comitê Gestor desta conta esta 

buscando outros projetos, Portão esta se habilitando para levar este recurso para lá. Este 

recurso tem que ser canalizado para alguma entidade que não seja o Município, se for 

canalizado para o Município executar não vai vir o recurso. O Projeto inicial foi feito em nome 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais eu na condição de Presidente gostaria que não fosse o 

Sindicato mas existe a possibilidade. Se colocarmos lá no projeto que esse recurso deve ir para 

o Município, o mesmo não sai. E se levarmos o licenciamento destes trechos aqui mais o que 

pede ali acho que poderíamos incluir mais alguns trechos com certeza consegue, mais temos 

que agir rápido em quanto tem o recurso. Sugeriu ainda conseguir dois ou três barcos para 

descer o rio e visualizar melhor a margem do mesmo. Nada mais havendo a tratar, às 

15h41min, o Vereador Telmo Vieira declarou encerrada a reunião agradecendo a presença de 

todos. 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, 09 de junho de 

2016...................................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 

 


