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Ata da Reunião referente á Regularização Fundiária das áreas de terra para 

Loteamentos Populares  

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e quinze, às 18h00min no Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para ser tratado 

quanto á regularização fundiária de áreas de terras para loteamentos populares ás 

pessoas de baixa renda e áreas invadidas, bem como dos módulos de 01 a 05, do Bairro 

Empresa. A presente Reunião teve como propositor o Vereador Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos (PP) conforme Requerimento n° 148/2015 aprovado na Sessão 

Ordinária do dia 23 de junho de 2015. Estiveram presentes os Senhores Anildo Ribeiro 

Araújo (Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação), Hélio Cardoso 

Neto (Assessor Jurídico da Prefeitura). Presentes os Vereadores Guido Mario Prass 

Filho (PP) e Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP). Ausentes 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), 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 abriu a reunião 

falando que a preocupação da área irregular sempre foi á questão da água e da luz. 

Logo em seguida que eu fui para a Secretaria á gente conseguiu colocar o número 

social que é o primeiro passo da identificação das famílias e agora estamos solicitando 

ao Executivo Municipal a colocação de água para que as pessoas possam ter uma 

qualidade de vida melhor, diante disso convidamos o Executivo Municipal para a 

reunião para acharmos uma forma de ajudar a achar uma possibilidade para a 

colocação de água. O Senhor Hélio Cardoso Neto cumprimentou a todos e seguiu 

falando que alguns anos atrás o Município começou com uma ação de reintegração de 

posse daquela área. Disse que a proposta seria através de um pedido de reunião junto 

ao Ministério Público, encaminhar essa proposta desde que seja aprovado na audiência 

pública já com a anuência do Prefeito Municipal de solicitar uma autorização 

provisória, temporária até que seja feita a relocação da causa disso para instalação de 

uma rede de luz e uma rede de água para aqueles moradores com base no princípio da 

dignidade da pessoa humana. Também em um encaminhamento da habitação popular 

que o Município venha a fazer já se colocar também aqueles moradores como 

prioritários para realocação. O Senhor Anildo Ribeiro Araújo disse que acredita que o 

Município poderia fazer um Projeto para todas as áreas que tem invasão e que tem 

condição de moradia já que tem assistir esse pessoal, tem que tirar dali e recolocar em 

algum lugar se trabalhe para que eles permaneçam onde estão evita transtorno, evita o 

trabalho de estar removendo e desocupa essas áreas que certamente vai ser ocupado por 

outras famílias, então porque não legalizar e no primeiro momento dar uma questão 

mais digna para que eles possam continuar residindo e construindo seu lar ali onde eles  

estão já disputando aquele espaço. Sobre as casas se a gente tiver certeza que vai 
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demorar muito pra acontecer o repasse ou se alguma coisa vai impedir, pois a empresa 

não vai colocar dinheiro nas casas sem receber, a ideia que vai ser levada até o 

Executivo é que se tem alguma condição legal de fazer uma parceria com a 

comunidade até mesmo com mão de obra e com nossas empresas de nosso Município 

para acabar com as casas, evita a depredação, evita invasão, essa é a ideia de buscar 

esse entendimento.  Nada mais havendo a tratar, às 18h46min, 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, 15 de julho de 

2015....................................................................................... ................Aline Dorscheidt 

 


