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Ata da Reunião referente á Segurança Pública 

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às 14h10min no Plenário da Câmara Municipal 

de Vereadores de Taquara, foi realizada a reunião para tratar sobre a Segurança Pública na cidade de 

Taquara. A presente Reunião teve como propositora a Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB) 

conforme Requerimento 231/2015 aprovado na Sessão Ordinária do dia 25 de agosto de 2015. Estiveram 

presentes os Senhores Paulo Cezar Möller (Secretário Municipal de Segurança e Trânsito), Sonia Bohnen 

(Diretora Executiva do Sindilojas), Monica Heidrich (Vice Presidente do Sindilojas), Rose Pruch 

(Executiva do CDL de Taquara), Fabiane Luiz Oliveira (Gerente do SESC-Taquara), Rose Mari Ribeiro 

da Silva (Diretora SENAC-Taquara). Presentes os Vereadores: Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 

Arleu Machado de Oliveira (PP), Guido Mario Prass Filho (PP), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra 

Beatriz Schaeffer (PSDB) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausente os Vereadores: 

Adalberto Carlos Soares (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Roberto 

Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), 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. A Vereadora Sandra 

Schaeffer abriu a reunião dizendo que a mesma foi motivada por um pedido da Rose do SENAC em 

função do grande número de arrombamentos de carros e assaltos na região próxima ao SENAC. Como os 

assaltos não estão restritos apenas na Rua General Frota, pensamos em fazer esta reunião hoje para tratar 

sobre a segurança na zona comercial de Taquara. A Senhora Rose da Silva falou sobre os furtos que vem 

ocorrendo nas redondezas do SENAC, disse que a insegurança acaba prejudicando os alunos 

principalmente no turno da noite. Hoje o SENAC esta vendo a possibilidade de colocar câmeras de 

segurança nas calçadas, sabemos que não vai impedir mas vai ajudar a inibir que aconteça. Entre os 

presentes foi bastante falado sobre a crise que vem acontecendo no Estado, da falta de segurança em 

Taquara, principalmente no centro. A Vereadora Sandra Schaeffer disse que nós aqui estamos reunindo 

forças poderosas do Município representando o que Taquara tem de mais forte que é o comércio e cada 

um aqui esta se colocando a disposição de um trabalho mais efetivo na prevenção. Então o intuito dessa 

reunião é unirmos todas essas forças poderosas pra buscar alguma solução, algo mais efetivo neste 

sentido. O Senhor Paulo Cezar Möller cumprimentou a todos e seguiu falando que a indignação dos 

presentes é a força para buscar resultados. Disse que ontem teve uma reunião com a Brigada Militar e foi 

colocado que o Tenente Costa iria vir na reunião hoje, mas o comando maior pediu que ele não viesse. 

Não tem como falar de segurança pública sem falar de Brigada Militar. Temos a questão das câmeras que 

não é solução mais inibe muito a ação de assaltos na área central. Ela tem dois propósitos o primeiro é 

inibir, o segundo é que caso aconteça algum delito pelas imagens se consegue atuar imediatamente. Tem 

um terceiro que a gente não fala que muitos assaltos que foram feitos inclusive de carros, foi pego o 

delinquente ali na frente. A administração esta com um Projeto da Secretaria junto com o Gabinete, 

provavelmente durante este mês de setembro, mais tardar outubro de ampliar as câmeras de 

monitoramento. Já esta sendo feito um levantamento por uma empresa de pontos estratégicos no interior 

para colocar câmeras de monitoramento. A idéia no primeiro momento é ampliar a questão do 

monitoramento, fazer um sistema integrado, que é a proposta da administração. Neste sistema integrado 

nós temos a Brigada Militar e Prefeitura Municipal, nós temos agentes da Prefeitura treinados que estão 

no vídeo monitoramento. Garantiu ainda que vai falar com o Comandante Regional da Brigada Militar 

para intensificar o policiamento principalmente nos pontos colocados pelos presentes de maiores assaltos 

e furtos. O Vereador Arleu de Oliveira cumprimentou a todos. Disse que o efetivo da Brigada Militar 
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hoje é menor do que vinte anos atrás, não tem brigadiano hoje em Taquara. Disse ainda que tudo isto que 

esta acontecendo poderia ser evitado lá na base pela educação, que nós não temos hoje também. Hoje 

crianças com quatorze, quinze anos estão assaltando.  O Senhor Paulo Cezar Möller falou também sobre 

as placas que vão ser colocadas no Município dizendo o seguinte “Atenção! Cidade monitorada! 

Cuidado!”. Foi feito em um Município e baixou um índice considerável, só que pra colocar, primeiro vai 

ser criado o fato. O Vereador Adalberto Lemos cumprimentou os presentes, e falou sobre o fato que 

aconteceu em um determinado bairro, onde havia um carro circulando, foi ligado pra Brigada e a mesma 

queria que o indivíduo se identificasse pra denunciar. Mas o problema é que quando é um bairro muito 

conhecido que a gente se identifica a Brigada ás vezes vai lá e diz pra pessoa que foi abordada porque tal 

pessoa denunciou. Isto é muito sério. Teríamos que ter um número onde a gente pudesse denunciar em 

Taquara que não precisasse se identificar, porque os brigadianos ás vezes falam. O Vereador Régis Bento 

de Souza cumprimentou a todos, propôs junto com as entidades, não só com a mobilização de Taquara 

mais da região, agendar uma audiência junto com o Governador, é o momento de nós levarmos 

oficialmente a ele essa situação do Batalhão Regional que é uma pauta que a gente vê as pessoas falarem 

e pouca prática se tem. Precisamos de uma mobilização das entidades do Vale do Paranhana. O Senhor 

Paulo Cezar Möller assumiu de imediato chamar a Brigada e dar uma atenção no que esta acontecendo 

no entorno, sei que vai dar uma resposta rápida dentro do Projeto que foi falado, dentro da questão que o 

Vereador Régis colocou, a gente pode ajudar nessa parceria com vinculo, só que temos que sair daqui 

afinados. A Vereadora Sandra Schaeffer falou ainda sobre um oficio em nome da Frente Feminina por 

uma Cidade Melhor que será entregue ao Senhor Secretário Paulo Möller, ao Prefeito e ao Comando da 

Brigada Militar, pra que isso fique registrado. Nada mais havendo a tratar, às 15h50min, a Vereadora 

Sandra Schaeffer agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, Aline 

Sjtormowski Dorscheidt, servidora da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente 

Ata que segue assinada por mim e pelos Vereadores do Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 02 de 

setembro de 2015................................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


