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Ata da Reunião Para Tratar Projetos de Melhorias no Trânsito e Mobilidade Urbana do 
Município de Taquara 

 
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 09h05min no Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião com representantes do 

CONSEPRO, Secretaria Municipal de Trânsito, Brigada Militar para apresentar projetos de 

melhorias no trânsito do Município de Taquara. A presente Reunião teve como propositor o 

Vereador Adalberto dos Santos Lemos. Presentes os Vereadores, Anildo Ribeiro Araújo, 

Guido Mário Prass Filho, Regis Bento de Souza. Ausentes os Vereadores: Adalberto Carlos 

Soares, Arleu Machado de Oliveira, Eduardo Carlos Kohlrausch, Lauri Fillmann, Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira, Moisés Cândido Rangel, Nelson José Martins, Sandra Beatriz Schaeffer, 

Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, Telmo Vieira, Valdecir Vargas de Almeida. O 

depoimento dos presentes na reunião encontra-se gravado na íntegra no arquivo digital de 

áudio no CD-ROM em anexo. O objetivo da Reunião foi para que pudessem ter uma discussão 

mais ampla sobre a Segurança Pública e Mobilidade na Cidade de Taquara. É de suma 

importância que os Conselhos possam serem usados como ferramentas no que tange a 

segurança Pública no Município. O que tem sido bastante debatido pela população é a questão 

referente ao Trânsito no centro da Cidade, pois hoje como se encontra está bastante truncado. 

Tem períodos que se tem muita dificuldade para estacionar e andar nas vias centrais. Os 

Vereadores são questionados diariamente no que tem sido feito na questão que refere à 

Segurança Pública. As Câmeras de Segurança, se estivesse todas funcionando, a Brigada 

Militar teria maior facilidade de buscar o delinquente. Foi salientado o trabalho em conjunto 

para que possam aprofundar as situações e que possam ter o amparo nas situações técnicas. 

Foi debatido a questão do Estacionamento Rotativo, que na época gerou polêmica, mas que se 

não estivesse sido implantado, estaria bem pior o trânsito em nossa cidade. Merece ampliação 

para que possa melhorar o fluxo do trânsito. As mudanças para que possam atender melhor a 

Comunidade, que sejam feitas discussões em conjunto com todos os órgãos. O Secretário 

Paulo Moller abordou diversos assuntos referentes ao trânsito, onde estão sendo feitos estudos 

no que trata as trocas de sinaleiras na RS 115 e 020, que dão entrada à Cidade, que seja 

ampliada o número de ruas que a mesma possa abranger. Reconhece a necessidade de 

instalação de novas Câmaras de Segurança. Existem projetos com mudanças no trânsito da 

região central, para que se possa desafogar. Foi apresentado relatório com os valores 

arrecadados no estacionamento pago. As mudanças no trânsito irão acontecer no seu devido 

tempo. As pinturas nas ruas estão sendo efetuadas para uma melhor sinalização. Ficou a 

sugestão que o CONSEPRO possa interagir mais juntamente aos órgãos competentes para que 

juntos consigam melhorias para a população. Educação, Saúde e Segurança são primordiais 

para a Comunidade.  Nada mais havendo a tratar, às 10h45min, Vereador Adalberto dos 

Santos Lemos, declarou encerrada a reunião agradecendo a presença de todos e que estes 

encontros possam ser com maior frequência. E, para constar, eu, Maria Lucia de Oliveira 

Souza, 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, 21 de 

novembro de 2014....................................................................................................Maria Lucia. 
 


