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Ata da Reunião referente á Poluição Sonora das Casas Noturnas 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 09h10min no Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a reunião com os 

proprietários das Casas Noturnas de nossa cidade, que utilizam som como 

entretenimento, para assim encontrarmos um padrão no volume do som que não 

prejudique as referidas casas nem os cidadãos que se avizinham as mesmas. A presente 

Reunião teve como propositores o Vereadores Telmo Vieira (PTB), Arleu Machado de 

Oliveira (PP) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), conforme Requerimento 

Verbal aprovado na Sessão Ordinária do dia 19 de maio de 2015. Estiveram presentes os 

Senhores Sérgio Luiz Prates de Moraes (Secretário Municipal do Meio Ambiente), 

Dione Maria Gelinger (Fiscal da Secretaria do Meio Ambiente), Arcelino Johann 

(Proprietário Clube Mariah), Jaime Ubirajara Wichmann Junior (Proprietário Convés 

Pub), Junior Osmar Buhver (Proprietário Santo Espeto), Gabriel Rost (Proprietário 

Boteco Sebastião).  Presentes os Vereadores Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu 

Machado de Oliveira (PP), Guido Mario Prass Filho (PP) e Sirlei Teresinha Bernardes 

da Silveira (PTB). Ausente os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), Eduardo Carlos 

Kohlrausch (PTB), Lauri Filmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), 

Moisés Cândido Rangel (PSC), Nélson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza 

(PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Betariz Schaeffer 

(PSDB), 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 Arleu de Oliveira abriu a reunião dizendo que moradores da cidade 

vieram até está Casa pedindo que fosse feito alguma coisa a respeito ao som alto que 

vem das Casas Noturnas e acaba incomodando os mesmos. Queremos ver o que está 

acontecendo e tentar então ver se os reclamantes têm razão, e assim tentar resolver o 

problema de maneira que seja bom pra todos dentro da Legislação. O intuito da Casa é 

ajudar a comunidade junto ao Executivo, estamos do lado da comunidade em geral, 

nosso intuito é solucionar o problema. O Senhor Sergio de Moraes disse que recebeu 

três ligações de pessoas reclamando sobre a poluição sonora que vinham do ambiente do 

Santo Espeto. Estive no Santo Espeto e passei a informação para um funcionário. A 

Senhora Dione Gelinger disse que sobre á reclamação que o Serginho falou, foi pedido 

para que a pessoa protocolasse o manifesto do incomodo, porque se o estabelecimento 

não cumpre as exigências isso vai obrigatoriamente para o Ministério Público, e aí eu 

tenho que ter a manifestação do incomodo, isso não aconteceu, então essa pessoa não 

protocolou, por isso que a fiscalização não chegou ao Santo Espeto, se não teríamos a 

obrigação de ir até o estabelecimento. O Vereador Arleu de Oliveira disse que foi 

constatado na reunião que ha um problema de som na rua que não é oriundo das Casas 

Noturnas. Falou ainda que a reunião foi de grande importância, e se continuar esse tipo 

de reclamação vai ser feito uma nova reunião com os reclamantes para podermos 

esclarecer e mostrar que o problema não esta nas Casas Noturnas. A Vereadora Sirlei da 

Silveira disse que é um bom momento para ficar bem esclarecida para a comunidade á 

boa vontade colocada pelo representante do Boteco do Sebastião o Gabriel, com relação 

a conversar com as pessoas que se sentem prejudicadas. É importante que isso seja 

divulgado, até no nosso momento de fala que sai na rádio, que se faça esse 
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esclarecimento na boa vontade dos empreendedores taquarenses em conversar com a 

comunidade e acertar o passo caso estejam se sentido prejudicado em algumas questões. 

Nada mais havendo a tratar, às 10h46min, o Vereador Arleu de Oliveira 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, 29 de maio de 

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

 

 


