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  Ata Especial, referente às manifestações feitas durante a 8ª Sessão Ordinária desta Casa 
Legislativa, realizada no dia 24.03.2014, em relação à Ponte do Rio dos Sinos, na ERS 

020 em Taquara/RS. 

Por determinação do Presidente do Legislativo Taquarense, Vereador Arleu Machado de 
Oliveira (PP), segue nesta Ata Especial todas as manifestações feitas durante a realização da 
8ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, do dia 24 de março de 2014, 
em espaço concedido aos Vereadores pelo Presidente desta Casa, para tratar de assuntos 
atinentes aos problemas que vem ocorrendo junto a Ponte do Rio dos Sinos, localizada na 
ERS 020 nesta cidade. A seguir seguem os pronunciamentos: Vereador Valdecir Vargas de 
Almeida (PROS): “Disse que sentiu o problema na pela na última sexta-feira, entorno de 
22h30min, quando retornava com sua família e colegas da localidade de Linha São João, 
onde precisou parar na Ponte junto com mais cinco carros na sua frente e nesse momento 
sentiu o medo e o horror de ficar a mercê de uma possível situação de assalto. O Governo do 
Estado e o DAER não estão nem um pouco preocupados com este problema, pois se pesarem 
os veículos que estão passando de uma vez só em cima da Ponte é muito mais relevante do 
que deixar os dois lados livres, porque nunca passam dois ou três caminhões na mesma hora. 
É um absurdo as atitudes que o DAER toma pensando em melhorar, sendo que só prejudica a 
nossa comunidade.” Vereador Telmo Vieira (PTB): “É deprimente quando fazem ações, 
moções e tudo que visa a segurança na localidade do Passo do Mundo Novo, na Ponte. No 
mês passado foi feita uma moção pedindo segurança, já que nada estava sendo feito quanto 
as ações mediante ao DAER sobre a Ponte. Pensa que é um descaso com a comunidade em 
relação a atitudes feitas perante aquela situação, pois quando se coloca sinaleira enquanto o 
problema é a própria Ponte e não previnem situação de risco aos munícipes, realmente é um 
descaso. Hoje existe mais um relato de assalto e quantos mais terão que vir até que se 
tomem providências? É preciso mais ação e se tiver que parar a Ponte, então que pare, é 
preciso se aliarem àquelas pessoas que já mencionaram esta “parada”, porque se é isso que 
precisa fazer, então será feito, pois já usaram quase todos os métodos possíveis para sanar a 
situação e até agora nada foi feito, não existe nada de concreto ainda. Disse ser uma pessoa 
que não se dá por satisfeito quando o DAER vem a esta Casa dizer que tem ações a serem 
feitas daqui a tanto tempo, isso não é o respaldo que precisam, por isso devem pensar juntos 
no que realmente tem que fazer para resolver logo o problema.” Vereador Adalberto dos 
Santos Lemos (PDT): “O Vereador Valdecir falou uma coisa que lhe chamou a atenção que 
foi quanto o sinal fechado, daqui a pouco a quantidade de carros em cima da Ponte vai ter 
um peso maior do que deixar livre os dois extremos da via, então isso é uma coisa a ser vista. 
Segundo ponto é com relação ao Executivo, pois percebe que o Prefeito na condição de 
Presidente da AMPARA não tem se manifestado a respeito disso nem buscado alguma forma 
de contribuição ou ajuda junto aos Vereadores., também nunca esteve em nenhuma reunião 
nesta Casa quando se falou a respeito da Ponte. Isso é um caso muito sério, estamos 
vivenciando assaltos todos os dias e muitos que nem são registrados, está na hora de uma 
união maior para que as coisas se resolvam.” Vereador Eduardo Kohlrausch (PTB): “Em 
primeiro lugar parabenizou o Presidente Arleu pelo espaço concedido a este debate. No 
próximo dia 10 de abril ficou pré-agendada uma nova reunião nesta Casa com o DAER e 
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sobre isso sugere que se eles não vierem a esta reunião então que se feche a Ponte num dia 
de semana, durante o dia inteiro, comunicando a imprensa deste ato. Se no dia 10/04 
ninguém do DAER aparecer, então nesse mesmo dia já se marca a ação da “parada” e parte 
para uma organização desse movimento, pois acredita ser esta a maneira de realmente o 
DAER olhar para este problema.” Vereador Adalberto Carlos Soares (PP): “Desde o fato 
ocorrido junto a Ponte muito esta Casa já trabalhou, reivindicou e lutou bastante, mas pouco 
resultado apareceu. Na última reunião com a Promotora Ximena foi cobrado sobre uma 
melhor sinalização daquele local com placas que antecedem os dois lados da Ponte para 
evitar acidentes e engavetamentos, mas na verdade o que eles fizeram foi um afunilamento 
da via  para passar um veículo por vez. O que está faltando hoje é iluminação, pois aquele 
local está às escuras e enquanto não se toma medidas mais urgentes isso pode ser um fato 
muito positivo na questão segurança.” Vereador Nelson José Martins (PMDB): “Disse que 
não perde mais tempo com esses mentirosos do DAER, pois quantas vezes vieram nesta Casa 
e nada foi resolvido. Disse ainda que passa com sinal fechado e se um dia for multado vai 
para a justiça, porque muitas vezes presenciou alguém de bicicleta fingindo um conserto, 
então por isso não para no sinal. Uma coisa que deveria ser feito era tirar os cavaletes, 
arrancar os tachões e quebrar a sinaleira, com isso terminaria o problema. Os caminhões 
pesados passam por ali na madrugada e não cai a Ponte, colocaram placa de 10 mil quilos, 
mas chega a passar 40 mil. É uma vergonha e por isso não perde tempo com essa gente do 
DAER, lembra que cansou de ir ao DAER quando era para colocar um pardal na ERS 115 e 
passou por todos os engenheiros para chegar no último e ouvir que não tinham oito mil reais 
para colocar, daí na época comentou que era preciso demitir um deles para sobrar dinheiro. 
Também acha que a justiça tinha que tomar providências, pois nos casos de assaltos 
deveriam responsabilizar o órgão competente a exemplo de alguém que dirige embriagado e 
mata uma pessoa certamente vai responder por isso então gostaria de saber se quando uma 
pessoa morre pelos buracos na estrada alguém é responsabilizado, só existe para a 
população que recolhe imposto as leis. Disse que nunca foi multado ali, mas já presenciou a 
camionete da Brigada sem o flash ligado e entende isso como um motivo para multar. Está 
na hora de buscar um meio para que a justiça tome providências sobre isso.” Vereador Arleu 
Machado de Oliveira (PP): “Tem certeza de uma coisa, esse assalto por exemplo que ocorreu 
com o “Plets” e com outras pessoas, se entrarem contra o estado por danos morais 
certamente ganharão a causa, porque depois de tudo que esta Casa já fez e que o 
Ministérios Público também fez e continua a coisa acontecendo, com a omissão do estado a 
respeito, cabe tranquilamente entrar na justiça civil e criminal contra o Governador do 
Estado, tem certeza disso, pois como bacharelado em Direito pode falar.” Vereador Guido 
Mario Prass Filho (PP): “Morou por muitos anos próximo daquele local e conhece muito bem 
aquela situação, é uma vergonha a quem está governando este Estado que não tem 
responsabilidade nenhuma com ninguém, não estão nem aí, pois se vem a Gramado com 
certeza vem de helicóptero, ou seja, o povo que se ferre. Como já se referiu um tempo atrás, 
não há um acúmulo de veículos na ERS 020 e dizer que dá filas de caminhões, isso se dá 
exatamente na Ponte, porque a sinaleira segura cinco ou seis caminhões consecutivamente e 
daí passam todos juntos, se não fosse o sinal passariam quase que um por vez. De tanto 
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insistir e ligar para o Engenheiro Mario Dias da EPT Engenharia, hoje em seu gabinete 
juntamente com o Vereador Adalberto Lemos ligou novamente e foi informado de que os 
estudos estão prontos, mas não podem adiantar nada porque foram entregues ao DAER, 
então já fez um Requerimento ao DAER nesta noite pedindo informações sobre estes 
estudos e quais ações serão tomadas a partir disso. Acredita que o problema maior está no 
Palácio e se este estado está da forma que está é por causa do desgoverno que temos 
atualmente.” Vereador Régis Bento de Souza (PMDB): “Participou de todos os eventos, 
inclusive apresenta suas esclusas ao Vereador Eduardo e demais colegas, mas é solidário ao 
que o Vereador Nelson falou, não adianta nem sentar para querer conversar com alguém do 
governo, porque eles não sabem nem onde estão, a exemplo de uma iniciativa privada que 
tiver lá o patrão que não sabe fazer a gestão ou seu funcionário não está trabalhando 
corretamente, ou quebra a empresa ou demite o funcionário. A questão do DAER, EGR e 
Governo do Estado não se sabe quem é quem, porque ninguém manda lá, ou melhor, todo 
mundo manda e ninguém manda e quem está sofrendo é a comunidade. Com relação à 
Ponte não se tem mais o que dizer nem o que fazer, talvez o que tenha que fazer é os 
Vereadores junto com a população tirar essas pessoas de lá, pois na justiça pode levar 
muitos anos e as indenizações podem virar precatórias, ninguém vai receber nada, a não ser 
prejuízo.” Vereador Anildo Ribeiro Araújo (PP): “Concorda em parte com o Vereador 
Eduardo e acha realmente que nos próximos dias deve-se tomar uma atitude mais drástica, 
não diz fechar totalmente a via, pois daí vão punir aquele pessoal que trabalhou o dia inteiro 
e ao retornarem ainda terão que ficar esperando mais um tempo e a comunidade não pode 
pagar por isso. Nesse sentido sugere então quem sabe chamar a imprensa, encher de placas, 
faixas com pedidos de providências urgentes, reunir pessoas e mobilizar a população, mas 
não para fechar a rodovia e sim para fazer uma grande manifestação e dali partir com um, 
dois ou três ônibus em direção ao DAER e ao Palácio do Governo reivindicar as ações.” 
Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB): “Concorda com todas as palavras do Vereador 
Régis, pois não tem mais o que dizer de um governo como este que está sendo feito no 
nosso Estado. Colocar uma sinaleira em cima de uma Ponte que sofreu avarias por causa de 
uma chuva é um descaso total para com a segurança pública, isso é a representação do que 
eles fazem com a segurança no nosso estado, pois essa não é a forma de consertar a Ponte, 
essa é a forma de lavar as mãos como eles têm feito em todos os casos de segurança no Rio 
Grande do Sul. Fazer um manifesto em cima da Ponte pode ser muito perigoso, é preciso 
punir os responsáveis pela situação que se criou ali, não aquela pessoa que passa 
diariamente, que trabalha e que está cansada de passar por aquela situação de insegurança, 
por isso deve-se ir direto à fonte é lá que se deve fazer o protesto. O povo colocou lá, agora o 
povo tem que se dar conta do que está sendo feito e tem que tirar esse governo que ali 
está.” Vereador Moisés Cândido Rangel (PSC): “Respeita a opinião de cada um, mas 
concorda com o Vereador Eduardo e acha que devem sim trancar a Ponte, pois é preciso 
causar alguma coisa, embora se prejudique algumas pessoas, mas e as pessoas que estão 
sendo assaltadas e que já levaram tiro? Tem que trancar a Ponte sim por um dia ou quem 
sabe dois, porque é preciso que algo de concreto realmente aconteça.” Vereador Luiz Carlos 
Balbino de Oliveira (PTB): “Esta situação está desde o mês de agosto do ano passado, e 
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assim como os demais colegas também concorda que o governo não está nem aí para as 
pessoas, porque é uma imbecilidade colocar uma sinaleira, aliás, criar uma armadilha 
favorecendo os marginais a assaltar com a maior comodidade, pois tem que parar no sinal e 
aí ficar a mercê dos maus intencionados. Disse que é parceiro no que decidirem, se a maioria 
decidir fechar por um ou dois dias podem contar com a sua ajuda porque isso vem em 
beneficio da maior parte e quem sabe isso chame a atenção do Governo do Estado para a 
real situação. Também tem uma sugestão a fazer, que se convide a comunidade e os meios 
de comunicação para juntos irem até a Ponte e lá conduzirem o trânsito, ou seja, agir como 
se fossem a própria sinaleira, ninguém mais fica parado lá ou os que param ficam protegidos, 
assim ninguém sairia prejudicado e ao mesmo tempo estariam apoiando o ato em si que 
consequentemente repercutiria favorável a todo o movimento.” Vereador Lauri Fillmann 
(PDT): “Já sabem que os estudos estão prontos, resta saber quanto tempo o DAER vai 
engavetar isso lá, e assim como todos, também está muito curioso para saber o que apontou 
esses estudos, pois sabe que em ano de eleição e de copa do mundo não vão fazer uma obra 
de grande porte ali. Acha que deve-se organizar um bom grupo em cada extremo da Ponte e 
realmente fazer como o Vereador Nelson disse, arrancar aqueles tachões e os cavaletes, 
porque assim como está é lamentável, e, o DAER em sua opinião é a pior coisa que tem neste 
Estado, é impressionante como ao longo dos anos não conseguem resolver nada, enfim é 
uma desgraça para o Estado.” Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB): “Sabe 
da necessidade de se fazer protestos e que a intensão do Vereador Eduardo é a melhor 
possível, mas não esquece da manifestação, do dia em que ficaram em cima daquela Ponte, 
onde as pessoas perguntavam e afirmavam que elas pagam os impostos, correm o risco de 
serem assaltadas e elas novamente estavam ali pagando um ônus de não poder ir no 
momento que elas queriam ir. Nesse dia havia ônibus cheio de crianças voltando de passeios 
onde os pais estavam ligando agoniados e não podiam liberar. Nunca tinha tido uma 
experiência como aquela, foi a pior que já teve, sem contar as freadas que escutavam nas 
curvas próximas, ou seja, além de tudo ainda estavam arriscando provocar um acidente, 
então isso é muito sério é preciso pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa. Por isso 
naquele dia mesmo já havia dito ao Vereador Eduardo que não é parceira para essas coisas, 
pois teve dificuldade de convencer algumas pessoas, porque também não estava convencida 
de que aquilo era a melhor estratégia, foi difícil e não quer repetir essa experiência.” 
Vereador Eduardo Kohlrausch: “Essas mesmas pessoas que ficam criticando dentro dos seus 
carros ao se depararem com um protesto vão ficar muito mais indignados quando parar na 
Ponte e forem assaltados, ou um algum ente querido levar um tiro, ou levarem seu carro que 
não tem seguro, enfim, é como diz o ditado popular “não se faz omelete sem quebrar os 
ovos”, e as pessoas sabendo desses problemas talvez possam entender e quem sabe não 
fazem a volta por outro local a fim de evitar ficar parado no protesto. É preciso fazer alguma 
coisa, porque esses estudos com certeza vão ficar engavetados, então tem que ser uma coisa 
que cause impacto, porque em outros momentos, como naquela tragédia que ocorreu na 
ERS 115 no ano passado teve uma pessoa que perdeu a família e disse que os Vereadores 
não fazem nada, e isso não é verdade, pois todos desta Casa trabalham em prol da 
comunidade e não desiste de continuar buscando a segurança nessas rodovias.” Vereador 
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Moisés Rangel: “Apesar das besteiras que podem escutar num protesto, acha que vale a 
pena e é necessário. Também ressaltou a falta de ação do Prefeito Tito e acredita que ele 
tem que se envolver nessa questão, pois nunca viu uma atuação dele sobre isso e tudo que 
estão fazendo aqui é pressão política que ganharia muita força se tivesse ação do Executivo 
Municipal.” Vereador Adalberto Soares: “Concorda, mas não só com a atuação do Prefeito, e 
sim de todos os Prefeitos da região, pois toda ela é prejudicada pela falta de segurança nas 
rodovias, por isso a preocupação deveria ser de todos.” Vereador Guido Mario Prass: “Em 
relação ao Prefeito, ele já falou que seu partido dá sustentação ao atual Governo, mas está 
descontente da forma que este Governo vem tratando Taquara, já cobrou do partido aliado a 
Prefeitura que ajudou a ganhar a eleição que não está tendo o respaldo que esperava ter, 
então o Prefeito está como todos estão, sem eco. E a paralização é importante, mas com 
apoio de toda a comunidade, pois cada um deve fazer o seu papel.” Vereador Nelson 
Martins: “Volta a dizer que devem arrancar os tachões, desligar a sinaleira e acabar com a 
história, porque uma paralização deve ter um controle muito grande, especialmente com 
pessoas que se deslocam aos hospitais, então se for para pegar uma marreta a ir lá tirar os 
tachões, vai junto.” Vereador Arleu Machado: “Levantou essa discussão porque o problema 
é muito sério, a situação é de quase calamidade e o descaso do Governo é enorme, inclusive 
já recebeu ofício do Ministério Público de Taquara solicitando que esta Casa fizesse alguma 
coisa, que se inteirasse da situação e tomasse providências. Nesse sentido sugere que se 
prepare algo bem forte em relação à Ponte, que se peça apoio da Brigada Militar, da Polícia 
Rodoviária e de outros órgãos e em função de tudo que foi dito aqui também sugere que se 
faça uma Ata Especial, a qual será aprovada e assinada por todos os Vereadores desta Casa e 
a partir disso encaminhada aos meios de comunicações e aos órgãos públicos municipal, 
estadual e até federal, relatando o descontentamento desta Casa Legislativa e dizer que 
estão preparados para fazer uma grande manifestação, caso não haja qualquer atitude 
imediata sobre o problema da Ponte do Rio dos Sinos na ERS 020. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente Arleu declarou por encerrada as manifestações relatadas nesta Ata. E, 
para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de 
Taquara/RS, lavrei a presente Ata Especial, que segue assinada por mim e pelos Vereadores 
do Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 24 de março de 2014.......................Silvana Lopes.  

 


