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Ata da Reunião referente á utilização de pneus velhos na fabricação de canos 

No primeiro dia do mês de julho de dois mil e quinze, às 17h40min no Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para tratar do 

projeto que utiliza como matéria prima, pneus velhos na fabricação de canos para ser 

implantados em localidades que não possui saneamento básico. A presente Reunião 

teve como propositor o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP) 

conforme Requerimento n° 142/2015 aprovado na Sessão Ordinária do dia 16 de junho 

de 2015. Estiveram presentes os Senhores Dircinei Antonello (Diretor Municipal de 

Desenvolvimento Social e Habitação), Osmar Gonzaga (Presidente do PP), Anildo 

Ribeiro Araujo (Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação). 

Presente os Vereadores Guido Mario Prass Filho (PP), Roberto Timóteo Rodrigues dos 

Santos (PP). Ausente os Vereadores, Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos 

Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch 

(PTB), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Calos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido 

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

Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira 

(PTB), Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Os demais presentes constam na lista de 

presença em anexo na Ata, bem como a cópia do Projeto Sugestão da utilização de 

pneus velhos em fabricação de canos. Foi apresentado um vídeo no data show do 

Projeto sugestão do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, referente á 

utilização de pneus velhos na fabricação de canos, para os mesmos serem implantados 

em localidades que não possuem saneamento básico. O Vereador Roberto Timóteo 

falou sobre a diferença de valores e tempo de vida útil dos canos feitos de cimento e os 

feitos de pneu. Nada mais havendo a tratar, às 18h18min, o Vereador Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos 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, 01 de julho de 

2015........................................................................................................Aline Dorscheidt. 

  


