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Ata da 2ª Reunião referente á Companhia Rio-grandense de Saneamento – 

CORSAN 

Aos quatorzes dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 14h20min no Plenário da Câmara Municipal 

de Vereadores de Taquara, foi realizada a 2ª (segunda) Reunião para dar segmento ao assunto pautado no 

Requerimento Verbal de autoria do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), aprovado por 

unanimidade em Sessão Ordinária do dia 17 de março do corrente ano, para tratar dos assuntos relativos 

aos reparos e consertos realizados pela empresa terceirizada da CORSAN de Taquara, e reposição de 

calçamento posterior aos mesmos. A presente Reunião teve como propositor o Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch (PTB). Estiveram presentes os Senhores Alexandre Madeira Calvetti (Superintendente 

Adjunto Regional - SURSIN), Senhor João Batista Alievi (Chefe Operacional, CORSAN de Campo 

Bom), Aurélio Rocha Pereira (Gerente da CORSAN de Taquara), Alberto Paganella (Superintendente da 

CORSAN do Vale dos Sinos), Marcio Martins (Chefe de Departamento de Operação e Manutenção do 

Vale dos Sinos), Senhor José Inácio Wagner (Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo), Luiz 

Leonel Hennemann (Secretário de Obras e Serviços Urbanos). Presentes os Vereadores Adalberto dos 

Santos Lemos (PDT), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Régis Bento de Souza (PMDB) e Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausente os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu 

Machado de Oliveira (PP), Guido Mário Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Telmo Vieira (PTB) 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 Eduardo Kohlrausch abriu a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida 

falou sobre os assuntos que foram falados na última reunião, sobre a demora do fechamento dos buracos, 

sobre os ofícios de todos os Vereadores que foram enviados a CORSAN e sobre os futuros investimentos 

da CORSAN no Município de Taquara. O Vereador Régis de Souza cumprimentou a todos e em seguida 

falou que nas margens da ERS 115 tem moradores que estão ali irregulares á muitos anos. No final do 

ano de 2012 (dois mil e doze) foi colocada uma canalização em baixo de uma calçada que havia ali, hoje 

já passados 2 (dois) anos tem crianças que eram bebes naquela época que hoje correm ali e elas já não 

estão correndo mais onde era a calçada, já não tem mais a mesma porque foi colocada uma rede de água 

que melhorou muito pro Bairro Santa Maria, mais essas crianças por não ter a calçada usam a rodovia. E 

essa calçada foi tirada pela CORSAN porque foi colocada água ali, e até hoje não foi recolocada. O 

Senhor Aurélio Rocha falou sobre o questionamento do Vereador Régis de Souza, sobre a questão do 

calçamento que foi feito em 2012 nos meses de agosto ou setembro, era uma demanda que tinha no 

Bairro Santa Maria que frequentemente no verão as pessoas ficavam sem água, naquele momento não 

tinha um contrato ativo que pudesse contemplar de forma rápida uma ampliação de rede que iria 

resolver, em uma conversa com o Prefeito Municipal da época, Senhor Délcio nos propôs utilizarmos um 

contrato de convênio que tínhamos com a Prefeitura. Na época o Prefeito passou um documento para a 

CORSAN que dizia que a abertura, o fechamento, a reposição e a pavimentação daquela via seria por 

conta da Prefeitura Municipal, porque naquele momento não teríamos como executar e ele arcou com o 

custo. O Secretário José Inácio Wagner cumprimentou a todos, pediu ao Senhor Aurélio Rocha que passe 

uma cópia do documento para que se possa estudar uma maneira de verificar o assunto. O Senhor João 

Alievi falou que a respeito das demandas que os Vereadores trouxeram na última reunião, está sendo 

feito uma força tarefa para colocar tudo em dia, estamos cobrando da empresa para tentarmos colocar o 

máximo em dia. O Vereador Régis de Souza falou que na Rua Medianeira na subida da lomba antes do 
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colégio, depois do asfalto pronto começou a vazar água. O Senhor Alexandre Calvetti falou sobre os 

investimentos do PAC, disse que esteve com a diretoria de expansão junto com o Superintendente de 

Canela, pra cidade de Taquara nós temos um investimento na ordem de oitenta e dois milhões de reais 

em obras de esgotamento sanitário que envolverá a estação de tratamento de esgoto, redes coletoras e 

ramais, e estações de bombeamento. O número do contrato é 408.700 01/2003, fonte de financiamento 

OGU agente financeiro Caixa Econômica Federal. A assinatura desse contrato para a implantação desse 

novo sistema foi datada de 30 (trinta) de dezembro de 2013 (dois mil e treze). O Processo licitatório de 

obras de redes coletoras, estações de bombeamento e ramais das bacias AS1, AS2 e AT2 na ordem de 

vinte e seis milhões. Isto é uma parte do recurso que está destinado ao sistema de esgotamento sanitário 

de Taquara. O processo licitatório pra execução dessas obras já está em fase de elaboração de edital. 

Sobre a obra da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, o edital vai ser publicado até o final de junho. 

Os projetos da segunda etapa que estão em torno de quarenta milhões eles vão ser apresentados a Caixa 

até dezembro do final deste ano para aprovação e processo licitatório posterior. O Senhor Aurélio Pereira 

falou que sobre os ofícios encaminhados da Câmara de Vereadores foram todos devidamente 

respondidos, e os ofícios que foram entregues como não respondidos foram encaminhados a Prefeitura e 

não pra CORSAN, eram problemas da CORSAN que foram encaminhados para o Executivo, ofícios 

desde o ano de 2013 (dois mil e treze). Nada mais havendo a tratar, às 15h55min, o Vereador Eduardo 

Kohlrausch 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, 14 de maio de 

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

  

 


