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Ata da Reunião com á Comissão de Moradores da Rua São Cristóvão – Bairro 

Santo Rosa 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 09h16min no 

Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para 

ser tratadas soluções para sanar os problemas que tem afetado os moradores da referida 

Rua. A presente Reunião teve como propositor o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues 

dos Santos (PP) conforme Requerimento n° 08/2016 aprovado na Sessão Ordinária do 

dia 02 de fevereiro de 2016. Estiveram presentes os Senhores Cassiano Dietrich 

(Engenheiro responsável pelo Residencial Pinheiro), representando a Comissão de 

Moradores da Rua São Cristóvão os Senhores Francisco Nazaré Winter e Carlos 

Rodrigo Angra Nunes. Presente os Vereadores Guido Mario Prass Filho (PP) e Roberto 

Timóteo Rodrigues dos Santos (PP). 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), Régis Bento de 

Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da 

Silveira (PTB), 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 Roberto Timóteo cumprimentou a todos e abriu a conversação sobre 

os problemas da Rua São Cristóvão. O Senhor Osmar explicou que na Rua Santa Rosa 

a canalização foi feita pro lado de fora do calçamento, onde foi coberto com um barro 

vermelho que ficou mais alto que a rua. E quando a chuva vem traz este barro vermelho 

para a Rua São Cristóvão que acaba subindo nas calçadas e prejudicando os moradores 

que antes de sair de casa precisão tirar o acúmulo de barro da frente das mesmas. O 

Senhor Cassiano Dietrich disse que irá arrumar de imediato uma equipe para resolver o 

problema da Rua Santa Rosa. Também se propôs em fazer uma boca de lobo próximo 

ao Mercado do Dema para dar melhor vazão á água. O Vereador Roberto Timóteo 

disse que depois de ser feito á limpeza da rua, pode-se buscar ajuda a Prefeitura para 

fazer mais alguma coisa que possa ser corrigido na mesma. Nada mais havendo a tratar, 

às 09h47min, 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, 17 de fevereiro de 

2016........................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 

 


