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Ata da Audiência Pública sobre a viabilidade de sentido único no trecho da Rua Farrapos até 
a Rua Alcenira Nunes, ficando a Sebastião Amoretti como sentido ao Bairro – 26.11.2013 

Aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2013, às 19h30min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se Audiência Pública, com base na Resolução Nº 02, de 18 de 
fevereiro de 2005, para tratar da viabilidade de transformar em sentido único o trecho da Rua 
Farrapos até a Rua Alcenira Nunes, ficando a Sebastião Amoretti como sentido ao Bairro. Estavam 
presentes os seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), 
Guido Mario Prass Filho (PP), Régis Bento de Souza (PMDB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de 
Almeida (PROS). Ausentes os Vereadores: Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 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), Sandra 
Beatriz Schaeffer (PSDB) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). A referida Audiência foi 
solicitada através do Requerimento nº 279, de autoria do Vereador Telmo Vieira, aprovado por 
unanimidade na Sessão Ordinária do dia 18 de novembro de 2013, sendo divulgada através de mais 
de mil endereços eletrônicos que estão cadastrados nos emails da Câmara, no site desta Casa 
através do endereço eletrônico www.camarataquara.com.br, publicado o convite no Jornal 
Panorama do dia 22 de novembro do corrente ano, página 20 e no Mural desta Casa Legislativa. 
Segue anexa a esta Ata a lista de presenças desta reunião. Primeiramente o Vice-Presidente em 
exercício da Presidência desta Casa nesta Audiência, Vereador Adalberto Carlos Soares deu início 
aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes e convidando as mesmas para 
ocuparem os lugares vagos a frente da Mesa, bem como convidou para compor a Mesa Oficial dos 
trabalhos as seguintes autoridades: Senhor Paulo Cezar Möller, Secretário de Segurança e Trânsito 
de Taquara e João Luiz Ferreira, Secretário de Obras – representando o Prefeito Tito Lívio Jaeger 
Filho e Sargento Daniel Lino dos Santos – Comando da Polícia Rodoviária Estadual. Após o Vereador 
Adalberto Soares passou a condução dos trabalhos ao Vereador Telmo Vieira, proponente desta 
Audiência, o qual explicou, em seu ponto de vista, as necessidades da mudança de sentido no 
trecho da Rua Farrapos, no Bairro Santa Teresinha. Na sequência o propositor deu início às 
manifestações passando a palavra aos presentes. Manifestaram-se os Vereadores: Adalberto 
Soares, Guido Mario, Valdecir de Almeida, Régis de Souza. E, os convidados: Odilon Lopes e Hélio 
Cardoso (membros do Conselho Municipal de Trânsito), Paulo Möller e João Ferreira (Secretários 
Municipais). As questões pontuais foram: - realização de estudos técnicos, ampliação de discussões 
junto aos órgãos competentes e a comunidade em geral e relatórios documentados com o maior 
número possível de informação necessária para a realização da intervenção urbana discutida nesta 
Audiência. Também foi levantada uma questão pelos Vereadores Valdecir e Guido referente à 
Clínica de Fisioterapia que atende pelo SUS localizada na Rua Farrapos, a qual ficaria na contramão 
dos veículos que trazem pacientes, caso a mudança de sentido venha a ocorrer. Após o Vereador 
Telmo fez as considerações finais, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 
Audiência Pública, às 20h30min. E, para constar, eu, Silvana Fernandes Lopes, Servidora desta Casa 
Legislativa, lavrei a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos 
Vereadores presentes nesta Audiência Pública. 
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