Ata da Audiência Pública da Comissão Especial de Trânsito desta Casa, para tratar
das ações a serem tomadas referentes aos acidentes nas ERS 115, 239 e 020 –
12.09.2013
Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2013, às 19h25min, 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, a qual contou com a presença dos seguintes Vereadores deste
Legislativo Taquarense: Nelson José Martins, Presidente da Casa (PMDB), Adalberto dos
Santos Lemos (PDT), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Régis
Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz
Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir
Vargas de Almeida (PDT). Estavam ausentes os Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP),
Arleu Machado de Oliveira (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB)
e Moisés Cândido Rangel (PSC). Segue anexa a esta Ata a lista de presenças desta reunião.
Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins, a Diretora
Legislativa, Senhora Marilene Wagner deu início a presente Audiência Pública para tratar
de assuntos referentes ao trabalho da Comissão Especial de Trânsito desta Casa
Legislativa, devido aos inúmeros acidentes que tem ocorrido nos últimos dias, de acordo
com a Portaria Nº 054, de 19 de julho de 2013, composta pelos Vereadores Régis Bento de
Souza – Presidente, Guido Mario Prass Filho – Relator, Valdecir Vargas de Almeida, Luis
Carlos Balbino de Oliveira, Moisés Cândido Rangel, Sandra Beatriz Schaeffer e Eduardo
Carlos Kohlrausch, que no decorrer dos trabalhos desta Audiência, apresentarão o
resultado da Consulta formal acerca da posição da comunidade taquarense sobre o
trânsito municipal. Esta Audiência Pública também tem o intuito de tratar das possíveis
ações a serem tomadas para minimizar as causas dos acidentes nas ERS 115, ERS 239 e
ERS 020, que circundam o Vale do Paranhana, que é uma das tratativas resultantes da 6ª
reunião com as Câmaras de Vereadores de Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Taquara,
Rolante e Riozinho, que ocorreu no mês de agosto. Estas reuniões têm por finalidade
elencar e buscar soluções para os problemas que envolvem toda a região do Vale do
Paranhana. A partir deste instante o Presidente da Casa fez a abertura oficial da presente
Audiência Pública onde saudou todos os presentes e em seguida passou a condução dos
trabalhos ao Vereador Régis de Souza, Presidente da Comissão Especial de Trânsito. O
Vereador Régis agradeceu o Presidente Nelson e convidou a todos para realizarem em
conjunto a Oração do Pai Nosso. Depois disso foi composta a Mesa Oficial dos Trabalhos
com as seguintes autoridades: Senhor Paulo Cezar Müller, Secretário Municipal de
Segurança e Trânsito de Taquara – representando o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho; Senhor
José Inácio Wagner – Secretário Municipal do Planejamento e Meio Ambiente; Vereador
Josué da Rosa - Presidente da Câmara de Vereadores de Igrejinha. Também foram
convidadas para ocuparem os lugares vagos junto aos Vereadores desta Casa as seguintes
autoridades: Vereador Antonio Carlos Santos (Parobé); Capitão André Lima da Silva e
Sargento Dias do Corpo de Bombeiros; Sargento Daniel Lino dos Santos do Comando da
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Polícia Rodoviária. A presente Audiência Pública contou com as seguintes autoridades e
entidades: Senhor Telmo José Xavier – Representando a Brigada Militar; Senhor Volnei
Azevedo – Presidente do Sindilojas; Senhor Odilon Borba Lopes – Presidente da SECOVSEL
e Associação dos Motoristas do Vale do Paranhana; Senhor Tiago Santos Silva –
Representando a OAB; Senhor Gilberto Gomes Junior – Vice-Presidente da Associação
Bairro/Centro de Parobé, escolhido para representar o COREPE do Vale do Paranhana
junto a EGR; Senhores Osmar Anildo Kerscner, Henrique Hermann, José Remi de Barros –
membros do Conselho Municipal de Trânsito; Senhor Flávio Plácido da Rosa – Presidente
da Associação do Bairro Ideal de Taquara; Senhor Paulo Ricardo Pires de Mello –
Coordenador Municipal de Defesa Civil; Senhor Marcelo Augusto Bühler – Presidente da
Associação de Moradores do Bairro Cohab de Parobé; Senhor Vinícius Linden – Jornal
Panorama. Após foi lido o Ofício nº 864/2013, encaminhado pela Drª Ximena Cardoso
Ferreira, referente ao convite desta Audiência Pública, o qual comunicou a impossibilidade
de presença da mesma, bem como informou que a ação civil pública promovida pelo
Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Taquara, no ano de 2011 transitou
em julgado no último dia 03/09, não cabendo mais recurso da decisão da 1ª Vara Judicial
da Comarca de Taquara que, ratificando a decisão liminar que determinou a retirada das
tachas e tachões aplicados transversalmente nas vias públicas da cidade, determinou a
instalação, em substituição, de outros dispositivos redutores de velocidade nos mesmos
pontos em que já constatada a necessidade. Segundo a decisão, para a execução da
medida, que deverá ser realizada pelo Município de Taquara em período de seis meses,
deverá ser incluída a verba necessária no orçamento do ano seguinte ao trânsito em
julgado da decisão, ou seja, no orçamento de 2014. A Diretora Legislativa informou a
todos que esta Audiência Pública foi divulgada através de convites encaminhados pela lista
de emails da Câmara, que atualmente estão cadastrados mais de 1000 pessoas, no site
desta Casa Legislativa através do endereço eletrônico www.camarataquara.com.br, no
Mural desta Casa Legislativa. Para as autoridades foi encaminhado Ofício por escrito, por
telefone e e-mails. Também foi publicado o Convite no Jornal Panorama do dia 6 de
setembro de 2013, página 16, conforme determina a Lei das Audiências Públicas. Nesse
momento o Vereador Régis de Souza convidou a Vereadora Andrea Rosenau de Parobé
que estava chegando na reunião, para também fazer parte da Mesa Oficial dos Trabalhos.
Após informou que a Comissão Especial de Trânsito realizou um trabalho onde foi
desenvolvida uma consulta formal com perguntas relacionadas ao trânsito, a qual 336
pessoas participaram da pesquisa, sendo que os percentuais de respostas vêm se juntar ao
ato que está sendo realizado nesta noite somando ao material desta Audiência para
possíveis providências juntos aos órgãos competentes. Nesse sentido o Vereador Régis
convidou os membros da referida Comissão para fazerem uma explanação através de
slides junto aos convidados desta reunião. Após a explanação o Vereador Régis informou
que os interessados em se manifestar na presente Audiência Pública devem se inscrever
na lista de inscrição que será passada aos presentes. Em seguida foi passada a palavra ao
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Vereador Eduardo Kohlrausch, o qual passou um vídeo através do projetor mostrando
uma reportagem sobre a desativação de alguns pardais no RGS, onde na entrevista um
Sargento do Comando Rodoviário demonstrou preocupação com tal situação e afirmou
que controladores de velocidade nas rodovias diminuem e evitam acidentes no trânsito. O
Vereador Eduardo falou sobre a última reunião entre as Câmaras do Vale do Paranhana
realizada nesta Casa no dia 21/08, onde ficou acordado entre os Vereadores presentes
uma paralisação simultânea nas rodovias ERS 020, 239 e 115 a realizar-se no próximo dia
22/09, entre as 16 e 18h. Os locais sugeridos foram no Km 49, 53 e 54 (ERS 239), Km 03
(ERS 115) e Km 44 e 53 (ERS 020). Disse também que no dia de hoje entrou em contato
com o Major André Ilha Feliú – Comandante de Bento Gonçalves e responsável pela nossa
região e o mesmo garantiu policiamento durante a referida manifestação demonstrando
assim mérito nessa luta regional. O Vereador Eduardo concluiu dizendo que a paralisação
deve ser de duas horas ininterruptas, pois somente dessa forma acredita que os objetivos
possam ser alcançados. Também falou sobre o material que será usado durante a
manifestação do dia 22/09, momento em que convidou o Vereador Josué, Presidente da
Câmara de Igrejinha, para mostrar uma das faixas às pessoas presentes. Dando segmento
aos trabalhos o Vereador Régis de Souza passou a palavra aos inscritos nessa Audiência
Pública pelo tempo de 03min. Manifestaram-se os seguintes convidados: Capitão André
Lima, Senhor Gilberto Gomes; Vereador Telmo Vieira, Vereadora Sirlei Silveira, Vereador
Roberto Timóteo, Vereadora Andrea Rosenau (Parobé), Vereador Antonio Carlos (Parobé),
Senhor Fávio da Rosa, Vereador Josué da Rosa (Igrejinha), Senhora Elisabete Pacheco,
Senhor Osmar Kerscner, Vereador Adalberto Lemos, Vereador Eduardo Kohlrausch,
Vereador Guido Mario, Vereador Valdecir de Almeida, Secretário Inácio Wagner e
Secretário Paulo Müller. Todos que se manifestaram se mostraram favorável a paralisação
do dia 22/09, mas que seja realizada de forma organizada, divulgada e ordeira com o
objetivo de alcançar as demandas reivindicadas. Também ficou agendada reunião para a
próxima semana, dia 18/09, às 19h nesta Casa para tratar da forma em que irá proceder a
paralisação das rodovias no dia 22/09. O Vereador Guido Mario, Relator da Comissão
Especial de Trânsito desta Casa finalizou os trabalhos da presente Audiência Pública
agradecendo a presença de todos. A reunião foi encerrada às 21h24min. 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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