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Ata da Reunião referente aos Carros Fortes 

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e quinze, às 15h00min no Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a reunião para tratar sobre a 

má utilização das vias taquarenses pelos veículos transportadores de valores (carros 

fortes) e a insegurança que os moradores experimentam diariamente, ao se depararem 

com essa situação. A presente Reunião teve como propositora a Vereadora Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), conforme Requerimento 069/2015 aprovado na 

Sessão Ordinária do dia 07 de abril de 2015. Estiveram presentes os Senhores Paulo 

Cezar Möller (Secretário Municipal de Segurança e Trânsito), Major Aparício Renner 

da Silva (Comando da Brigada Militar de Taquara), Senhor Paulo Mattos (Mattos 

segurança Eletrônica), Paulo Roberto Mello dos Santos (Risco Zero Rastreamento 

Veicular). Representando o Banco Itaú a Gerente Operacional Senhora Sabrina dos 

Santos Padilha, representando o Banco Bradesco o Gerente de Pessoa Jurídica Senhor 

João Carlos Metzgel Júnior, representando a Caixa Econômica Federal o Gerente Geral 

Senhor Marcos Vinícios Colombo, representando o Banco Sicredi a Gerente 

Administrativa Financeira Senhora Jociele Almeida da Silva e o Assistente de 

Infraestrutura do Banco Sicredi de Rolante o Senhor Tiago Gomes da Rocha, 

representando o Banco Santander a Gerente Geral Senhora Sandra Kurkowski, 

representando o Banco do Brasil a Gerente de Relações a Senhora Anelise Torres 

Tomasi Klein, e representando o Banrisul a Gerente Senhora Leni Kletre Savionk. 

Presentes os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), Roberto Timóteo Rodrigues 

dos Santos (PP) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausente os Vereadores 

Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos 

kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), 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), 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. A Vereadora 

Sirlei Silveira abriu a reunião se apresentando e explicando o motivo da mesma. Pediu 

que todos se apresentassem e em seguida leu parte da Indicação número 126/2015 de 

07 (sete) de abril de 2015. O Vereador Roberto Timóteo saudou a todos, parabenizou a 

Vereadora Sirlei Silveira pela iniciativa da reunião e seguiu falando sobre o mau 

comportamento dos vigilantes dos carros fortes. O Secretário Paulo Möller disse que a 

prestadora de serviço deveria ter um horário diferenciado da entrada dos clientes aos 

Bancos. O assunto foi muito debatido entre os presentes, foi falado sobre a insegurança 

dos munícipes na hora que o carro forte chega aos Bancos e também sobre a falta de 

lugar para estacionar o mesmo, muitas vezes fica na via atrapalhando o trânsito. A 

Vereadora Sirlei Silveira falou ainda que todos contribuíram com a reunião, disse que a 

reunião de hoje vai ser o início de uma discussão e de uma caminhada, se no primeiro 

momento o Município não se negar a regularizar a questão do estacionamento, nós 

teremos outros momentos, até porque teremos novidades com relação  jurisprudência 

que esta se formando. A questão do horário realmente é inconstitucional por causa 

desta questão de se tornar inseguro. O Secretário Paulo Möller pediu que enviassem 

para o Executivo em forma de Requerimento, o pedido para que abram espaço em 
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frente aos Bancos para os carros fortes, para que assim o atendimento aos Bancos dos 

mesmos se torne mais rápido. Nada mais havendo a tratar, às 16h40min, a Vereadora 

Sirlei Silveira 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 abril de 

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

 


