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Ata da Reunião referente ás Enchentes e Alagamentos na Cidade e Região 

Aos nove dias 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 serem 

discutidas possíveis soluções quanto aos alagamentos e enchentes em nossa cidade e 

região. A presente Reunião teve como propositor o Vereador Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos (PP) conforme Requerimento n° 147/2015 aprovado na Sessão 

Ordinária do dia 23 de junho de 2015. Estiveram presentes os Senhores Luiz Leonel 

Henemann (Secretario Municipal de Obras), Diego Polacchini Carrillo (Analista 

Hidrólogo da Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM), José Inácio 

Wagner (Secretário Municipal do Planejamento), Paulo Ricardo Pires de Mello 

(Coordenador da Defesa Civil), Sérgio Luiz Prates de Moraes (Secretário Municipal do 

Meio Ambiente), Osmar Gonzaga (Presidente do PP). Presente os Vereadores 

Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), Guido Mario Prass 

Filho (PP) e Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP). Ausente os Vereadores, 

Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 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 o depoimento dos presentes na reunião encontra-se 

gravado na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-ROM. O Vereador Roberto 

Timóteo abriu a reunião falando que o objetivo da mesma é para achar alguma solução 

para os alagamentos que acontecem no centro de nossa cidade a cada chuva. O 

Vereador Guido Mario Prass Filho falou sobre o Projeto das Cisternas, disse que as 

cisternas ajudariam a prevenir os alagamentos na cidade. O Senhor Sérgio Prates de 

Moraes disse que junto com o Secretário de Planejamento foi feito um raio x do valão 

que atravessa o centro, foi contratada uma empresa que fez a limpeza do mesmo. O 

Senhor Diego Carrillo cumprimentou a todos e seguiu falando que o Estado na área de 

inundações prega que os Municípios devam ter os planos diretores de drenagem 

urbana, esses planos diretores se avalia dentro do Município, quais são as zonas que 

podem ser mais densificadas e aquelas que não podem ser ocupadas justamente para 

que ocorra essa função que foi tão bem colocada aqui. O Senhor José Inácio Wagner 

falou sobre o início de um estudo que esta sendo feito sobre drenagem urbana para 

tentar amenizar estes problemas, algumas coisa já estão sendo elaboradas, esta sendo 

revisado o plano diretor e os novos loteamentos vão estar condicionados a esta cota de 

alagamentos que vai estar escrita no plano diretor, este é o início do Projeto de 

Drenagem Urbana. Nós falamos no centro mais nós da Prefeitura temos consciência 

que existem outros pontos de alagamentos na cidade. O Vereador Arleu de Oliveira 

disse que nos dias de chuva a Prefeitura podia trancar com cavaletes a Rua Julio de 

Castilhos para evitar transtornos maiores para os lojistas, pois com os alagamentos os 

carros passam em alta velocidade fazendo ondas que acabam entrando nos comércios e 

acaba sendo pior do que a própria enchente. Entre os presentes foram colocado alguns 

pontos como na Rua dos trilhos atrás do Muller, desce uma canalização de metro onde 

tem uma caixa que passa para um cano mais fino, que acaba enchendo de água muito 
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rápido. Foi falado também sobre o rebaixamento da Rua Federação para dar melhor 

vazão na água nos dias de chuva intensa, e também foi dada a sugestão de abrir mais as 

bocas de lobo na Rua Marechal Floriano quase em frente á loja Calce e Leve e na 

esquina da Rua Guilherme Lahn com a Rua Federação para melhor escoamento da 

água. As sugestões foram anotadas pelos Secretários José Inácio Wagner e Luiz Leonel 

Henemann os quais iram repassa-las ao Executivo Municipal para estudo e análise das 

mesmas. Nada mais havendo a tratar, às 19h18min, o Vereador Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos (PP) 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 julho de 

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

 


