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Ata da Reunião referente á atuação dos Carros Fortes na cidade de Taquara 

No primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 15h05min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a reunião para tentar amenizar as situações 

que vem ocorrendo com relação aos carros fortes que atuam na prestação de serviços de 

transportes de valores em nossa cidade. A presente Reunião teve como propositora a Vereadora 

Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) conforme Requerimento número 154/2016 

aprovado na Sessão Ordinária do dia 10 de maio de 2016. Estiveram presentes os Senhores 

Ederson Moura do Amarante – Diretor Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, 

Hércolis Costa – 1º Tenente da Brigada Militar de Taquara 32° BPM, Everton Andrade de Souza 

– Capitão do Comando da Brigada Militar de Taquara 32ª BPM, Gabriela Beatriz Assaf – 

Gerente Regional da Prosegur e Presidente das Empresas de  Transporte de Valores, Andréa 

Akemi Okino Yoshikai – Associação Brasileira das Empresas de Transportes de Valores 

(ABTV), João Batista Medeiros da Silva – Gerente da BRINKS no RS e Vice Presidente de 

Segurança em Transportes de Valores, Lyran Paz – Área Comercial do Santander, Sandro Lima 

Schuan – Gerente Banco Itaú, Jociele Almeida da Silva – Gerente Administrativo Financeiro do 

Sicredi, Marcelo Maciel – Gerente Geral do Banco do Brasil, Solange Maria Junges – 

Supervisora no Banco Banrisul, Isabel Smaniotto Prezzi – Gerente Administrativo do Bradesco e 

Luis Fernando Dal Forno – Gerente Empresarial da Caixa Econômica Federal. Presente os 

Vereadores, Arleu Machado de Oliveira (PP), Guido Mario Prass Filho (PP), Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira (PTB) e Telmo Vieira (PTB). Ausente os Vereadores, Adalberto Carlos 

Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Eduardo Carlos Kohlrausch (PDT), Lauri 

Fillmann (PDT), Luiz Calos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson 

José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos 

(PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PP) 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. A Vereadora Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira cumprimentou a todos. Disse que esta é uma demanda que chega 

com certa frequência até os Vereadores, está é uma provocação que tem chegado com muita 

constância até os mesmos com pedidos de atitude do Legislativo junto ao Executivo para as 

questões do carro forte, da forma como estacionam às vezes impedindo a passagem, às vezes com 

atitudes meio truculentas, atitudes fortes perante munícipes ou outros inclusive com relatos de 

munícipes dizendo que crianças passaram por constrangimento e se assustaram perante armas. A 

Senhora Andréa Yoshikai cumprimentou a todos. Disse que a atividade é de segurança privada 

que esta regulamentada na lei sete mil cento e dois de oitenta e três. Em relação desta lei nós 

somos fiscalizados pelo departamento da Polícia Federal, são eles que dizem como tem que ser 

realizado a atividade de transportes de valores. Dentro das normais da Polícia Federal tem a 

formação dos vigilantes, e também tem a reciclagem. De dois em dois anos temos esta 

reciclagem. O Vereador Guido Mario Prass Filho perguntou aos representantes dos bancos se os 

mesmos têm agilidade e rapidez para quando o carro forte chega para fazer o recolhimento do 

dinheiro. Os representantes dos bancos falaram que o carro forte fica no máximo quinze minutos 

no banco até porque o cofre não fica mais que quinze minutos aberto. O Senhor Ederson 

Amarante cumprimentou a todos. Disse que o problema é o estacionamento obliquo, no Banrisul 

foi resolvido, foi pedido uma autorização para recuar as motos e foi feita uma vaga para o carro 

forte. Temos mais quatro bancos do lado esquerdo não tem como colocar no obliquo porque não 

teriam como sair. Disse ainda que noventa por cento dos veículos não respeitam a saída do 
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obliquo. O Presidente Guido Mario Prass Filho sugeriu para que na próxima reunião seja 

convidado o Corpo de Bombeiros para discutir se tem possibilidade de compartilhar com o carro 

forte a vaga do caminhão dos bombeiros onde fica o hidrante. A Vereadora Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira sugeriu encaminhar um pedido para fazer uma reunião com o Conselho 

Municipal de Trânsito para tentar a menor utilização possível de espaço, usando os que já estão à 

disposição da Brigada Militar e inclusive o do Corpo de Bombeiros que é o do hidrante. No site 

de cada transportadora de valores tem o canal da ouvidoria onde os munícipes podem fazer 

denúncias sobre atitudes e/ou comportamento dos servidores das empresas de transportes de 

valores presentes nesta reunião. Nada mais havendo a tratar, às 16h28min, a Vereadora Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira 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, 01º de junho de 

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

 


