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Ata da Reunião para tratar da Segurança junto a Ponte do Rio dos Sinos no Km 

45 da ERS 020 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 14h15min no 

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

tratar da segurança junto a 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 Verbal aprovado na Sessão Ordinária do dia 16 de 

fevereiro de 2016. Estiveram presentes os Senhores: 1º Sargento Dalvo Tadeu da Rocha 

– Polícia Rodoviária Estadual de Taquara e o Capitão Darci Bugs Júnior – Comandante 

da 4ª Cia de Gramado. Presentes os Vereadores Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), 

Guido Mario Prass Filho (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira (PTB) e Telmo Vieira (PTB). Ausente os Vereadores Adalberto 

Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 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), Roberto 

Timóteo Rodrigues dos Santos (PP) 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. Disse que comunidade se queixa da falta de policiamento 

na ponte, que por muitas vezes se arriscam passando no sinal vermelho com medo de 

pararem e serem assaltados. O Presidente Guido Mario Prass Filho saudou a todos. Disse 

que existem relatos da comunidade de assaltos e que as pessoas acabam não registrando. 

A intenção da reunião é para dar uma resposta para a comunidade. O Capitão Darci Bugs 

Júnior cumprimentou a todos. Disse que o número de policias atualmente em Taquara é 

de nove policiais rodoviários. Quando ocorre alguma ocorrência em Gramado é o efetivo 

de Taquara que se desloca, isso porque Gramado esta apenas com cinco policiais 

efetivos e dessa maneira não tem possibilidade de colocar nem uma viatura a rodar. 

Temos uma determinação para que a viatura vá para a ponte sempre que possível. Com 

relação ás ocorrências tem um dado já á muitos anos que é chamado Cifra Negra, são os 

fatos em que a população de forma desacreditada não registra. No levantamento de 

registros na Polícia Civil e Brigada Militar têm nove ocorrências de trânsito e oito 

ocorrências de fiscalização. Agora qualquer outro tipo de ato nenhum nem na Brigada 

Militar nem na Polícia Civil em um ano e praticamente dois meses. A solução para 

melhorar tal situação hoje é ter efetivo. Disse ainda que conversou com o Major Carpes e 

o mesmo bate em cima de três coisas que não são de responsabilidade da Brigada e que 

poderiam ajudar muito. São as seguintes: Limpeza do mato próximo á ponte, colocação 

de iluminação pública forte ao longo da mesma e o afastamento da sinaleira. A 

Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira disse que em outro momento em 

reunião com o DAER o engenheiro justificou a impossibilidade da mudança da sinaleira 

por uma questão de engenharia de tráfego. Temos o DAER no Bairro Empresa que tem 

uma equipe de trabalho que esta sobre o comando do Nelson, são competentes e tem 
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inclusive motosserras, podemos fazer um encaminhamento para pedir a poda do mato. 

Sobre a iluminação é uma dedução minha eu acredito que não haja como eles atenderem 

esta solicitação porque será um gasto e logo ali deixará de existir, não terá uma 

durabilidade. Nada mais havendo a tratar, às 15h48min, o Presidente em exercício desta 

Casa Legislativa Guido Mario Prass Filho 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, 25 de fevereiro de 

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

 

 


