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Ata da Audiência Pública referente ao horário da coleta de lixo na área central da cidade e 
instalação de fraldários em locais públicos do Município, realizada em 24.09.2014. 

Aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2014, às 19h50min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara, realizou-se Audiência Pública com Base na Resolução Nº 02, de 
18 de fevereiro de 2005, para tratar da matéria constante do Requerimento Verbal de 
autoria do Vereador Telmo Vieira, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 
1º de setembro de 2014, no que tange a questão da coleta de lixo na zona central da 
cidade, estudando a possibilidade de mudança no horário de recolhimento do mesmo, 
bem como debater sobre a necessidade da instalação de “fraldários” nos locais públicos 
de grande movimento em nosso município, como lojas, supermercados, rodoviária, posto 
de gasolina, restaurantes, entre outros. A presente Audiência Pública contou com a 
presença dos seguintes Vereadores desta Casa Legislativa: Guido Mario Prass Filho (PP); 
Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB); Sirlei Teresinha 
Bernardes da Silveira (PTB) e Telmo Vieira (PTB). E dos convidados: Laura Carolina Huff 
(Diretora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente); Francisco Carlos Dutzig (Diretor 
Geral do Sindicato dos Bancários de Taquara/RS); Reni Strasburger (Presidente do CDL); 
Sonia Bohnen (Representando o SINDILOJAS); Alice Luz Lehnen (Representando a CICS-
VP); Nara Mattos (Representando o ROTARY-Clube); Alexsandro Almeida (Proprietário do 
Café Sabor da Hora, junto ao Cine Viena); Flamarion Silva (Proprietário do Lojão Torra 
Torra) e Guilherme Augusto (Jornal Panorama). O Presidente em exercício da Presidência, 
nesta Audiência Pública, Vereador Luiz Calos Balbino de Oliveira, Vice-Presidente desta 
Casa iniciou os trabalhos da noite cumprimentando todas as pessoas presentes, 
convidando o Vereador Telmo Vieira, Propositor desta Audiência para conduzir o 
andamento dos trabalhos. O Vereador Telmo agradeceu a presença de todos e fez uma 
breve explanação dos temas abordados nesta Audiência colocando a importância e a 
necessidade da adequação do horário da coleta de lixo na zona central da cidade, bem 
como a instalação de fraldários em locais de grande circulação do Município. Nesse 
momento o Propositor passou a palavra aos Vereadores presentes para suas 
considerações iniciais e após abriu espaço para as manifestações dos convidados. Durante 
o debate foi pautada as seguintes sugestões: Melhor acondicionamento do lixo junto aos 
estabelecimentos do ramo alimentício; ajuste do horário de coleta na parte da tarde como 
às 16h30min, ou antes, das 9h e após as 19h, dispensando o terceiro horário hoje 
existente; colocação de containers em locais apropriados; maior fiscalização quanto ao 
descarte do lixo junto às calçadas e a desnecessidade de instalação de fraldários em 
estabelecimentos de atendimento rápido ou pequenos comércios. Também foi registrada 
a chegada do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sérgio Luiz Prates de Moraes, o 
qual contribuiu falando a respeito de um projeto que oferece alternativa aos catadores 
sobre coleta seletiva, facilitando o trabalho dos mesmos, onde todos sairão favorecidos. 
Nas considerações finais as Vereadoras Sandra e Sirlei colocaram que diante das posições 
aqui discutidas acreditam que a questão do recolhimento do lixo na Rua Júlio de Castilhos 
já está definida pela maioria dos presentes com o horário da manhã e da tardinha 
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cessando o recolhimento da meia-tarde. O Vereador Telmo acha que deve haver ainda 
uma avaliação técnica sobre o assunto para que haja uma decisão final. O Vereador Luiz 
Carlos Balbino, Presidente em Exercício desta reunião finalizou os trabalhos dizendo que 
entende que nesta reunião saiu uma decisão final em que o recolhimento do lixo na zona 
central fique compreendido nos horários manhã e final da tarde, sugerindo que o horário 
da tarde seja a partir das 19h30min. Nesse sentido solicitou que a decisão tomada seja 
levada ao Prefeito, a Empresa Onze e aos comerciantes informando aos mesmos que a 
coleta será feita pela manhã, às 9h e a noite, entorno de 20h. Nada mais havendo a tratar 
a presente Audiência Pública foi encerrada às 21h53min. E, para constar, eu, Silvana 
Fernandes Lopes, servidora da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, lavrei a 
presente Ata, que segue assinada, e, após lida e achada conforme, será assinada pelos 
Vereadores presentes. Sala de Sessões, 24 de setembro de 2014....................Silvana Lopes. 

 


