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Ata da Reunião referente á Companhia Rio-grandense de Saneamento - CORSAN 

Aos treze dias do mês de março de dois mil e quinze, às 14h20min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para tratar do assunto relativo 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), conforme Requerimento Verbal aprovado na Sessão Ordinária do dia 17 

de março de 2015. Estiveram presentes os Senhores Alexandre Madeira Calvetti (Chefe CORSAN 

Sinos), Senhor João Batista Alievi (Chefe Operacional, CORSAN de Campo Bom), Senhora 

Magliane Fin Martini (Administradora - CORSAN de Taquara), Senhor José Inácio Wagner 

(Secretário Municipal do Planejamento), Lorival da Rosa (Secretário Municipal de Captação de 

Recursos) e Imprensa. Presentes os Vereadores, Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos 

Santos Lemos (PDT), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos 

(PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausente os 

Vereadores, 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), Régis Bento de Souza (PMDB), 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 falando do objetivo da mesma. Falou 

das inúmeras reclamações que vem acontecendo a respeito dos buracos e reposição de calçamento, 

que quem faz é uma empresa terceirizada da CORSAN. A Vereadora Sandra Schaeffer falou das 

aberturas que são feitas nas ruas para a colocação de canos e outros serviços da CORSAN e da 

falta de paralelepípedos, que são tirados e não são recolocados devidamente. A Vereadora Sirlei 

Silveira falou que a mais de dois meses se deu um vazamento de água limpa na Rua 13 de Maio, no 

Bairro Cruzeiro do Sul bem em frente ao Cemitério Municipal, foi contido o vazamento mais foi 

feito um estrago grande no asfalto e ainda não deram jeito de repor o mesmo. Falou ainda que 

dizem na mídia on-line que o Prefeito fez um asfalto de péssima qualidade, não é verdade, pois foi 

a CORSAN quem fez a obra lá e não a concluiu. Todos os Vereadores se pronunciaram e falaram 

sobre os inúmeros buracos abertos pela CORSAN em nossa cidade. O Senhor Alexandre Calvetti 

se comprometeu em entrar em contato com a direção da empresa terceirizada da CORSAN, ECO 

Projetos, e colocar uma lente de aumento em Taquara, não só para minimizar e sim para que aja 

uma continuidade nas condições de prestação de serviço. Falou ainda que vai ser feito uma reunião 

extraordinária com a empresa ECO Projetos, e essas localizações pontuais vão ser apresentadas de 

forma mais contundente junto á empresa. O Senhor João Alievi pediu a lista dos principais pontos 

com problemas, para poder repassar para a empresa ECO Projetos e assim priorizar as demandas 

principais. O Vereador Eduardo Kohlrausch marcou uma nova reunião para o dia 14 (quatorze) de 

maio do corrente ano, ás 14h, para ver os resultados desta reunião. Ficou combinado ainda de ser 

entregue para a Senhora Magliane Martini a relação de pedidos feitos por todos os Vereadores 

desta casa relacionados a CORSAN, desde o ano de 2013 até o presente momento. Nada mais 

havendo a tratar, às 15h33min, 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, 13 de abril de 

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

 


