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Ata da Reunião referente aos Hidrantes 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e quinze, às 16h15min no Plenário da Câmara 
Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para apreciação e possíveis 
alterações no Projeto de Lei n° 005, de 02 de fevereiro de 2015. A presente Reunião teve como 
propositor o Vereador Telmo Vieira (PTB), conforme Requerimento n° 010/2015 aprovado na 
Sessão Ordinária do dia 02 de fevereiro de 2015. Estiveram presentes os Senhores Aurélio Rocha 
Pereira (Gerente da CORSAN de Taquara), Senhor Alexandre Madeira Calvetti (Chefe CORSAN 
Sinos), Senhor João Batista Alievi (Chefe Operacional, CORSAN de Campo Bom), Senhor 
Deoclides Silva da Rosa (Capitão Comandante do Corpo de Bombeiros de Taquara), Senhor José 
Inácio Wagner (Secretário Municipal do Planejamento) e Imprensa. Presentes os Vereadores 
Guido Mario Prass Filho (PP), Régis Bento de Souza (PMDB) e Telmo Vieira (PTB). 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), Roberto Timóteo 
Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da 
Silveira (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 Telmo Vieira abriu a 
reunião saudando a todos. Falou que a discussão em pauta é sobre o Projeto da instalação de 
hidrantes no Município que é de extrema urgência e aplicação. Falou ainda que identifica o 
hidrante no Munícipio de Taquara como uma necessidade básica para o Corpo de Bombeiros, e 
que não se tem a quantidade necessária para que a Corporação de Bombeiros possa ter êxito na 
ação contra o fogo, por falta da mesma. O Secretário José Inácio falou sobre as questões 
técnicas que vão ter que serem discutidas melhor, deu exemplo do artigo 4° que fala que a 
instalação de hidrantes urbanos far-se-á em redes de 150 milímetros de diâmetro, ou no 
mínimo, 100 milímetros, disse que não sabe quantas redes dessas tem no Munícipio, mas 
acredita que não são muitas, a maioria é 50 a 60 milímetros, temos que talvez dar uma 
verificada nisso, mencionou. O Capitão Deoclides Silva falou sobre a importância do assunto. 
Disse que hoje no Município tem 17 (dezessete) hidrantes, mais apenas 3 (três) em 
funcionamento. O Senhor Alexandre Calvetti falou que poderia ser feito um mapeamento para 
ver quais os hidrantes que não estão funcionando e que obrigatoriamente levaria a uma 
necessidade de fazer uma manutenção e colocar em operação, seria uma solução para atender 
situações diferenciadas. O Capitão Deoclides Silva seguiu falando que já se tem o mapeamento 
dos hidrantes, mas a grande maioria esta soterrada. O Vereador Telmo Vieira falou que vai ter 
algumas alterações no Projeto, que vai convergir para que realmente se torne viável a execução 
dos fins do mesmo. Mencionou ainda que a reunião foi muito esclarecedora, que vai tentar 
adequar o Projeto. Nada mais havendo a tratar, às 17h31min, 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, 17 de março 
de 2015..................................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


