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Ata da reunião com a Empresa BADESUL 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às 15h25min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião com representantes da Empresa BADESUL, 

pela fiscalização das obras de pavimentação asfáltica em nosso Município por meio deste convênio, pois trata 

de investimento público. A presente Reunião teve como propositor o Vereador e Presidente desta Casa Guido 

Mario Prass Filho, conforme Requerimento Verbal aprovado na Sessão Ordinária do dia 01º de março de 

2016. Estiveram presentes os Senhores, João Luiz Ferreira - Secretário de Administração de Taquara, Josiane 

da Rosa - Diretora de Planejamento e Urbanismo de Taquara, Doutor Hélio Cardoso Neto – Assessor Jurídico 

da Prefeitura de Taquara, Doutor Fábio Brack - Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores de Taquara, 

Breno Dias Lannes – Engenheiro Civil da Empresa BADESUL e Otavio Polo Filho – Representante da 

Empresa OCX Construtora. Presentes os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), Guido Mario Prass Filho 

(PP), Nelson José Martins (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer 

(PP) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausente os Vereadores, Adalberto dos Santos Lemos 

(PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PDT), Lauri Fillmann (PDT), Luiz 

Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Idalci Renato Lamperti (PMDB), Telmo 

Vieira (PTB) 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 Presidente Guido Mario Prass Filho cumprimentou a todos. Disse que a 

reunião hoje se dá para ter explicações até por parte do Executivo de como é feito o asfalto para não parear 

dúvidas perante a comunidade taquarense desde serviço que é de grande valia para toda a comunidade. Á 

pedido do Vereador Nelson José Martins a sua palavra, assim como a palavra dos Senhores Breno Dias 

Lannes e Otavio Polo Filho foram transcritas na íntegra. Otavio Polo Filho: Boa tarde a todos, eu sou 

representante da Empresa OCX, primeiramente quero cumprimentar a todos aqui. Eu vim para esclarecer 

algumas coisas em relação da questão da parte executiva, primeiramente a gente tem que deixar claro que a 

obra é de capeamento asfáltico e não é projeto de pavimentação asfáltica. O que é a diferença entre “a” e “b”? 

Pavimentação asfáltica você inicia a obra desde o zero com terraplenagem com estrutura de camada de 

bloqueio que tecnicamente se resume em rachão com sub-base e posteriormente vem à pavimentação e que 

essa pavimentação é feito um cálculo estrutural para fazer isto. Existe uma norma a norma é internacional 

regida, em que vem se empregando no Brasil desde o DNER, DNIT, DAER e se utiliza em todo mundo. Obra 

de capeamento asfáltico ela não existe projeto estrutural ela já diz é uma capa, ou seja, o que esta ali a 

quarenta cinquenta anos atrás nós não temos como saber, seria muito oneroso o Município tirar todo aquele 

material fazer uma terraplenagem fazer uma sondagem reposição de todos os solos inadequados que a gente 

chama de solo de baixa capacidade de suporte. O que é solo de baixa capacidade de suporte? É onde ela não 

suporta o grande número de tráfego e aí posteriormente fazer toda uma camada nova e empregar o asfalto, 

então o que acontece não é culpa nem da empresa e muito menos do Município saber o que esta ali embaixo, 

não tem como furar todos os solos, não tem, isto se torna muito caro e muito oneroso. Então o que acontece, 

acontece que muitas das vezes não só apenas aqui onde a empresa esta trabalhando em outros Municípios 

também que nós trabalhamos também enfrentamos este tipo de problema que é os famosos borrachudos, ou 

seja, o rolo é um rolo muito pesado é um rolo de vinte toneladas que passa então o que acontece ele trabalha 

o solo e posteriormente é possível que venha por ficar um pouco de água em função das chuvas que é natural 

que fique ali um pouco de água é causar o que, quando passa muito tráfego ele acaba flexionando o asfalto, 

ou seja, ele cede o asfalto e acaba trincando o asfalto, ou seja, e também esclarecer que asfalto é um 

pavimento flexível e não rígido como o concreto então esta é uma coisa que eu vou deixar claro pra vocês. 
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Quanto à espessura o Projeto diz o quê? Três mais três, em que se contabilizam três que é a camada final e 

não seis, por quê? É só pensar tem o pavimento, não sei se querem um papel de repente para eu fazer algum 

desenho se precisar para vocês aí, mas o que acontece existem muitas irregularidades na rua, então a patrola 

como ela é uma lâmina reta ela passa para tirar todas as imperfeições se quiserem relatórios fotográficos eu 

tenho da empresa eu tenho lugares que eu botei quatorze centímetros de massa, tem lugares que eu coloquei 

doze, e daí não é o certo a empresa agora solicitar um aditivo pro Município e pagar esses valores. Como é 

camada de três ela pode ser em lugares que de zero, que de três, que de oito então aquela camada a gente não 

contabiliza, contabiliza a camada final e como a rua é uma rua muito irregular e teve vários problemas aí que 

a CORSAN ela fez alguns remendos e deixou muito alto algumas pedras o que aconteceu quando tu passa 

com a vibra acabadora que ela tem uma curvatura limitada alguns pontos não pega aí tu me diz assim tá 

Otavio então se eu tiver que colocar três lá na borda eu vou ter que colocar doze, eu coloco doze não tem 

problema, só que vocês não vão ter meio fio, vai chover e a água vai ir pra dentro, então tu acaba fazendo 

uma média da cubagem que vai dentro do pavimento, tanto que ali onde teve alguns problemas ali na 

Henrique Bauermann onde se trabalhou aquele pavimento ali pavimento de pedra poliédrica regular, ou seja, 

a gente sempre explica assim aonde ele trabalha pode colocar, dez, doze, quinze centímetros de massa aonde 

ele trabalhar embaixo vai refletir em cima, este conserto vamos dizer que em tese não teria tanta necessidade 

de ser feita mas a empresa fez e sem custo para o Município como a própria Josiane falaste e a obra não esta 

entregue ainda a obra só é entregue no final e quando nós recebemos um ofício dizendo esta conclusa a obra e 

mesmo conclusa a obra a empresa tem ainda pela Lei oito meia meia meia cinco anos de garantia, tá. Mas 

veja bem cinco anos de garantia não significa se trincar novamente eu vou refazer, não vocês tem que 

entender que ás vezes a problemas é no próprio solo. E aqueles pavimentos são colocados com o que? São 

colocados com material que deveria de ser de pó de pedra mais geralmente é feito com saibro e saibro as 

vezes é contaminado com solo argiloso, quando chove ele acaba trabalhando isso é natural a do pavimento 

flexível acontecer este tipo de coisa e ele não é totalmente impermeável até de três a cinco por cento ele 

absorve de água, o asfalto ele absorve água, então pra deixar claro pra vocês em relação a isso a empresa 

mesmo assim a gente já fez outro contrato aqui com vocês aqui em uma, com a Metroplan, foi toda uma obra 

feita feito com laudos Cientec e foram todos aprovados, não mudamos nada a postura e a forma de trabalhar 

com a empresa e o que tiver que ser feito por alguma casualidade ou por tecnicamente não tiver de acordo 

com o Projeto a empresa vai estar aqui apronto, inclusive a empresa tem trinta e dois anos no mercado né, 

então nós trabalhamos toda a região do Paranhana e todas as localidades do Rio Grande do Sul, então o que 

tiver alguma dúvida que a gente poder prestar pra vocês aqui eu vou estar aqui para sanar, em relação a 

espessura vocês tem que contabilizar a espessura de três centímetros final acabados e não seis centímetros. 

Tem alguns lugares perto do mercado que tem quatorze centímetros de massa. Então é assim tu tem uma 

média de cubagem que vocês fazem em toda a via em todo o leito da via né, e claro tem alguns pontos que 

trabalharam nós fomos inclusive hoje fazer um relatório lá junto com o engenheiro Breno aqui pra fazer uma 

fiscalização em loco e verificou que algumas partes das vias estavam cem por cento perfeitos e numa 

circunferência né engenheiro trincou o asfalto, ou seja, aonde trabalhou aonde deu o borrachudo ou algum 

remendo que foi feito da CORSAN interiormente e não foi compactado o que acontece aquele pavimento 

flexível quando passar um caminhão pesado ou coisa parecida ele vai, vai haver uma deflexão e certamente 

vai trincar e mesmo que eu coloque mais camada e mais camada qual o jeito de arrumar aquilo ali só tem um 

jeito tira meio metro de solo e coloca camada de borrachão, camada de sub base, brita graduada e aí nós 

vamos chegar a quase duzentos reais o metro quadrado é inviável para o Município. Breno Dias Lannes: 

Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui nesta reunião e dizer a todos que Taquara é um Município 

importante na nossa lista de contemplados e dizer que o Município ele sempre prega o recurso de uma 
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maneira brilhante sempre aonde precisa aonde a mais necessidade aonde realmente se precisa fazer uma 

melhoria social muito grande isso o Município tem por características e o BADESUL se orgulha de ter esta 

cidade no nosso cadastro. Quanto a parte fiscalização da obra o BADESUL ele tem por objetivo a nossa 

função aqui é fiscalizar o uso do recurso se o recurso foi utilizado exatamente conforme o Projeto aprovado 

antes de começar a obra foi feito a aprovação antes de contratar foi feito uma aprovação e na qual foi 

solicitado a pavimentação asfáltica nove vias se não estou equivocado, depois foi feito uma alteração em 

função que uma delas foi reduzida por causa do recurso e por contra partida do Município e foi aprovado e a 

empresa então começou a fazer a obra. A fiscalização da obra é do Município é o Município que fiscaliza 

porque o Município é quem fez o Projeto então esta parte de acompanhamento de espessura se deu problema 

se deu borrachudo isso é a fiscalização do Município, isto é a Secretaria de Planejamento que tem que olhar, 

acompanhar, fiscalizar, monitorar, alterar se precisar fazer algum aditivo contratual ou até mesmo não foi 

executado algum item fazer a supressão de contrato é tudo com o Município o BADESUL ele faz uma 

fiscalização no final quando termina toda a obra e é enviado pra nós o termo de recebimento da obra então 

antes de efetuarmos o crédito da última parcela então nós viemos até o Município com o Projeto em mãos 

juntamente com o fiscal da Prefeitura percorremos todas as vias pavimentadas pra dizer que esta exatamente 

conforme foi solicitado e todos os itens colocados estão dentro das normas e seguem exatamente o Projeto. 

Então esta é a finalidade do BADESUL só que até agora eu percorri todas as ruas pela manhã e vi que 

algumas estão prontas outras ainda estão por terminar tem umas que a sinalização não está demarcada então a 

obra pra nós do BADESUL ela esta em andamento não é uma obra concluída então se tem algum problema 

nós até podemos apontar, podemos informar mais cabe ao Município que foi quem contratou a empresa 

vencedora de notificar que nós queremos que arrume isso, nós queremos que altere isso porque a finalidade é 

a função do Município. De mais eu acho que era isso aí que eu tinha pra dizer e agradecer vocês pelo convite 

que realmente foi uma satisfação e tanto vir até a cidade de Taquara. Nelson José Martins: O Senhor disse 

que a obra quando esta pintada esta conclusa, não o Senhor disse uma coisa importante o Prefeito disse na 

rádio que vocês eram responsáveis pela fiscalização e eu achei que não o banco não iria colocar um 

Engenheiro para fiscalizar a obra mais ele disse na rádio Taquara com todas as letras por isso que as coisas 

tem que ser bem claras o Senhor clareou fiscaliza no final. O Vereador Ferreira colocou no facebook dando 

como pronta a faixa ali onde eu moro ali não tem nada o calçamento era tudo paralelepípedo parelho eu moro 

ali á cinquenta anos não tem nada de coisas de, olha esta aqui no jornal e nas respostas que a rua é toda 

ondulada eu conheço a rua eu moro a cinquenta anos ali, não pode dizer aqui que não é não é culpa de vocês 

quem informou foi a Prefeitura. O problema todo é o seguinte eu já trabalhei em asfalto eu fiz asfalto na 

freeway eu fui motorista lá e eu conheço bastante asfalto e ali minha preocupação tinha lugar que não tinha 

dois centímetros por isso que eu pedi a informação, não pedi pra vocês porque não sabia até que ponto a 

responsabilidade era de vocês quando uma rua foi pintada, foi toda ela feita, toda ela quem é que paga isso? 

Quem é que paga isso? Ela foi toda pintada e agora retornaram com asfalto em cima a minha preocupação foi 

que alguns lugares eu até vi isso porque a CORSAN foi lá e abriu a CORSAN esteve á pouco tempo aqui e 

eu falei pra eles, a Prefeitura recolheu o paralelepípedo e eles foram lá e largaram em cima do eu estou 

passando pra vocês o que eu passei pra eles a CORSAN não pode fazer isto e lá eu vi realmente que a 

espessura do asfalto não era aquela que o Prefeito informou para a Casa e aí a gente vai pedir uma 

informação o Prefeito informou primeira informação na rádio o Prefeito disse que a BADESUL era o 

responsável esta lá está gravadinho que a BADESUL era o responsável e eu sei que o banco não vai colocar 

um engenheiro da empresa para fiscalizar os da Prefeitura esta, esta gravadinho o Prefeito disse na rádio 

Taquara minha preocupação foi esta é saber de que forma nós íamos chegar a uma conclusão de saber o que 

faltava na rua. Então a empresa veio ali colocou de novo em cima aonde? Bem naquele prédio branco ali foi 
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onde a máquina passou e deixou uma grossura assim por isso eu falei procurei informação como esta aqui as 

informações são muito desencontradas ás vezes né até informações aqui que eu não fiz nenhum 

questionamento com o Prefeito eu fui e disse pra ele que estava errado esta história de questionamento é papo 

furado, pra mim é papo furado se eu acho que uma coisa esta errada e o Município provar pra mim que 

realmente esta certo, não vocês tem toda a razão mas eu conheço eu não falo nada sem antes saber eu fui pedi 

os contratos eu tenho todos os contratos então o Prefeito começou a passar uma informação falsa, primeiro o 

engenheiro aí quando veio a informação veio aqui que realmente quem fiscaliza a obra é o engenheiro da 

Prefeitura. Então eu quero dizer pra vocês o seguinte o que vocês trouxeram pra nós aqui é importante, é 

importante nós Vereadores cada um entendi e faz da sua parte como quer fazer cada um de nós fiscaliza o 

Município por parte da população, a população e ali deu um probleminha com a Promotora e aí envolveu 

muita coisa e deu problema e uns não queriam que passasse em cima do paralelepípedo que era bom isso nós 

sabemos vai acontecer a população é isso aí mesmo eu acho que nós estão lembrado que a população não 

queria que botasse porque o calçamento era muito bom e tal foi colocado e eu moro ali e o pessoal questiona 

né a gente é questionado e eu tenho uma coisa estou fechando vinte e oito anos de Vereador nunca, eu 

procuro fazer meu trabalho em cima do que a população me pede se eu tenho uma informação precisa não 

precisa (...) quando a informação não é precisa tem que ir pra frente, a informação não era precisa nem uma 

vez foi precisa então este é o detalhe hoje vocês estão passando para nós uma informação nós já temos a 

informação que o BADESUL não fiscaliza que ao contrário foi dito e agora a informação aqui também do 

engenheiro que primeiro bota o (...) luminoso uma camada de três e depois o capeamento em cima e então 

assim vocês nos passaram uma informação foi importante vocês virem aqui até pra clarear nós sabemos como 

que é as coisas vocês clarearam agente sabe quem é que fiscaliza quem é que não fiscaliza até se nós 

soubéssemos da fiscalização que a fiscalização era do Município na época em que a gente começou a falar 

sobre isso a gente teria feito uma coisa a gente teria não procurado o engenheiro da Prefeitura e questionado 

ele, conversado com ele perguntado pra ele, como é que seria mas como a gente tinha uma informação que 

não era essa que vocês nos deram a gente tem então e não foi minha ideia convocar vocês a ideia foi do 

Presidente até porque houve uma discussão em cima disto não foi ideia nenhuma minha de convocar vocês o 

Presidente sabendo que não era só minha não era só um problema meu era um problema de outros 

Vereadores também  então era o que eu tinha pra falar. Breno Dias Lannes: A nossa fiscalização ela é final a 

fiscalização final é do uso do recurso de todos aqueles itens do Projeto que foram cobrados que foram 

pedidos ao BADESUL para serem pagos foram executados o que acontece muito de empresas o que não é 

com o caso do Município de Taquara mais tem Municípios, por exemplo, que colocam itens na lista de 

serviços (...) pra gente fazer o pagamento e não executam então a nossa fiscalização é exatamente ver a 

execução da obra em relação ao Projeto e se foi executado todos aqueles itens medidos se for todos a 

sinalização foi fixada nos lugares foi demarcada então nós fiscalizamos o uso do recurso que esta sendo 

cobrado do banco que é depois o Município paga para o BADESUL. É isso aí. Otavio Polo Filho: A rua que 

o Senhor mora qual que é? A Rio Branco, na Rio Branco tem agora um conserto aqui que inclusive o pessoal 

deixou é natural da CORSAN fazer isto eu já trabalhei três anos na CORSAN o senhor falou que tinha dois 

centímetros eu não vou questionar a questão que o Senhor colocou de hipótese alguma eu não estou aqui mas 

sem querer eu achei agora aqui sete pra oito centímetros colocados ali no local ali sujo ou largado ali eu faço 

questão que todos por gentileza passem e fiquem olhando que alguns lugares podem dar até dois centímetros 

mas tem lugares que chegam dar dez doze centímetros eu poderia chegar de repente chegar pro Município e 

dizer olha então ali teve lugares então a gente trabalha com uma média é obvio eu não vou questionar que 

alguns pontos porque como a gente trabalha com máquina, a máquina ela tem um grau uma curvatura que tu 

consegue baola vamos dizer assim (...) ela o senhor já trabalhou com asfalto então o senhor sabe né que 
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diferente do trabalho numa então vou alguns pontos tu trabalha com ela outros tu vai trabalhar alguns lugares 

outros da um pouco mais de espesso e outros lugares da muito alto se eu conseguir pegar o eixo da via e 

deixa numa espessura muito alta onde a maioria dos lugares apresentar problemas eu vou ter uma espessura 

muito fina o que acontece isso aí também pra tráfego isso aí não é aceitável dentro das normas do 

DENATRAN então tu tem que saber trabalhar dentro de uma média ponderada então por exemplo na frente 

de alguns supermercados ali tem ali fotos ali que deu quatorze centímetros de massa pra que pra cobrir a 

irregularidade. Se eu conseguir chegar nos três centímetros ali eu posso chegar ali em alguns lugares a doze e 

dai eu pegar o meio fio a água vai passar e daí nós vamos discutir outro problema aqui vamos discutir o 

porque que a água esta entrando nas casas, então é obvio que alguns pontos onde estão mostrando sinais da 

pedra ou porque trabalhou a empresa se prontifica a vir e fazer as suas devidas correções né, então inclusive 

agora naqueles pontos onde o asfalto esta perfeito e naquele meio esta trincado o asfalto eu vou dizer pra 

vocês aqui, aquilo vai continuar trincando mais ainda porque ali é um solo de baixa capacidade de suporte, ou 

seja, é um solo que ele trabalha que é natural não é culpa nem do Vereador nem do engenheiro nem de 

ninguém volto a dizer não existe norma técnica para fazer este tipo de pavimento certo a gente trabalha com 

uma capa né, agora se houver uma licitação futura de recapeamento em cima daquilo ali e disser seis 

centímetros vocês cegamente pode cobrar os seis centímetros ou se for três ou se for dois ou se for cinco, 

cegamente vocês podem cobrar. Otavio Polo Filho: Em nome da empresa da nossa parte aqui a qualquer 

momento que vocês precisarem solicitar mais algum esclarecimento nós nos colocamos a disposição com 

agendamento prévio aí conversar com o pessoal não fiquem acuados se tiverem alguma dúvida em relação a 

isso é o maior prazer a gente poder vir aqui e contribuir realmente vocês não são obrigados a saber tudo na 

realidade aqui vocês são exatamente um clínico geral tem que saber um pouco de cada coisa pra levar a sua, 

vamos dizer são os diretores da comunidade para levar ao Executivo para resolver os problemas né 

Legislativo também né, então nós nos colocamos aqui como empresa e a gente é sabedora da não é o primeiro 

contrato que nós fizemos aqui dentro do Município nós somos sabedores da nossa responsabilidade qualquer 

problema que tiver vocês passam ali desde que seja relação cabíveis em relação ao processo do processo 

executivo do que compete a nossa responsabilidade e o que precisarem de dúvida alguma coisa aí e deixar 

claro pra vocês mais uma vez a camada final nunca é seis centímetros vocês interpretem como três 

centímetros a camada final aonde tiver distorcer alguma coisa aí que a gente esta verificando ou coisa 

parecida por favor levem até o Município que vocês acharem e concordarem a empresa ela estará fazendo as 

correções necessárias que precisarem serem feitas.  Nada mais havendo a tratar, às 16h05min, o Vereador e 

Presidente 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, 29 de março 

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

 


