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Ata da Reunião referente á Ponte do Rio dos Sinos no Km 45 da ERS 020 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 14h25min no Plenário 

da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para tratar 

sobre o início da obra de restauração dos danos causados na estrutura da Ponte sobre o 

Rio dos Sinos, localizada no Km 45 da ERS 020. A presente Reunião teve como 

propositor o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), conforme Requerimento 

número 010/2016 aprovado na Sessão Ordinária do dia 02 de fevereiro de 2016. 

Estiveram presentes os Senhores: Representando o Senhor Ricardo Moreira Nuñez 

(Diretor do DAER de Porto Alegre) o Senhor Joel Lubianca (Engenheiro do DAER). 

Presentes os Vereadores Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Eduardo Carlos 

Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Roberto Timóteo Rodrigues dos 

Santos (PP), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Telmo Vieira (PTB). 

Ausente os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), 

Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel 

(PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz 

Schaeffer (PSDB) 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 

Eduardo Carlos Kohlrausch cumprimentou a todos e em seguida foi feito uma oração do 

Pai Nosso. Os Vereadores falaram das inúmeras situações de perigo que vem ocorrendo 

na ponte, entre elas os assaltos. Também sobre a falta de policiamento na mesma. O 

Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch questionou a demora do início das obras de 

reforma da ponte. O Engenheiro Joel cumprimentou a todos, disse que o recurso existe e 

está reservado pra esta ponte. Do ponto de vista técnico, não existe mais nenhum 

empecilho para que a obra saia, agora é só esperar as questões legais que os tramites das 

questões públicas da burocracia obrigam. As questões agora são de prazos legais dos 

órgãos que controlam. Se não ocorrer nada fora do normal nós vamos ter a licitação 

provavelmente até o final do mês de maio e o início das obras provavelmente no início 

do segundo semestre. O Vereador Eduardo Kohlrausch sugeriu fazer semanalmente uma 

Moção de Apelo ao Secretário pedindo agilização no processo das obras da ponte da 

ERS 020. O Vereador Telmo Vieira falou na possibilidade de fazer uma paralização por 

alguns minutos na ponte para chamar a atenção das autoridades. Nada mais havendo a 

tratar, às 15h26min, o Vereador Eduardo Kohlrausch agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a reunião. 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, 16 de fevereiro 

de 2016.....................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


