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Ata da Reunião referente as Instalações de Cisternas nas futuras construções do Município 
de Taquara/RS. 

 
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às 09h10min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião referente às Instalações de  

Cisternas nas futuras construções do Município de Taquara/RS. Esta reunião tem como 

propositor o Vereador Guido Mário Prass Filho, solicitada na Sessão Ordinária do dia vinte 

cinco de agosto de dois mil e quatorze, através do requerimento nº: 252/2014, aprovada por 

unanimidade. Estiveram presentes o Vereador Guido Mario Prass Filho (PP); Jeanini da Silva; 

Claudia G Raymundo. Representando CREA Gilberto S Cunha; APAE- Claudionir R. Matos; 

Claudio Comassetto; Secretaria de Meio Ambiente Sérgio Prates de Moraes e Maria Alice R. 

Tedesco; Secretário de Planejamento José Inácio Wagner. O depoimento dos presentes na 

reunião encontra-se gravado na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-ROM em anexo, 

com o tempo de 55min44s de duração. As pessoas que se pronunciaram foram o Vere                         

ador Guido Mário Prass Filho, Maria Alice R. Tedesco, Cláudio Comassetto, José Inácio 

Wagner, Sergio Prates de Moraes. Gilberto S. Cunha, Claudiomir R. Matos.  Esta reunião foi 

com o objetivo de construção de cisternas nas próximas edificações nos Município de 

Taquara. Esta discussão hoje aqui, também servirá para que possamos em conjunto ver qual 

seria a metragem dos prédios, qual a capacidade de litros para as cisternas. Com a escassez de 

água em nosso planeta, estas servirão para que possam fazer uso desta água captada da chuva, 

para reutilização da água nas residências e empresas, como utilizá-la para molhar jardins, 

banheiros, lavar carros e etc. Ficou acordado entre os presentes que farão uma próxima 

reunião daqui a trinta dias para que tragam mais subsídios e possam aprimorar mais na 

construção desta Lei. Nada mais havendo a tratar, às 10h13min o Vereador Guido Mário Prass 

Filho declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu Maria Lucia de Oliveira Souza, 

Auxiliar Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, lavrei a presente ata, 

que segue assinada por mim e pelos Vereadores presentes na reunião. 
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