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Ata da Audiência Pública referente ao asfaltamento da ERS 242, estrada que liga a cidade de Taquara a 
Santo Antônio da Patrulha, realizada na Sociedade 25 de Julho, localidade Entrepelado, em 05.11.2014.  

Aos 05 dias do mês de novembro do ano de 2014, às 19h50min, na Sociedade 25 de Julho, 
localidade de Entrepelado, Interior do Município de Taquara/RS, realizou-se Audiência 
Pública do Legislativo Taquarense, sob a Presidência do Vereador Arleu Machado de 
Oliveira (PP), com Base na Resolução Nº 02, de 18 de fevereiro de 2005, para tratar da 
matéria constante do Requerimento Nº 286, datado de 06 de outubro de 2014, de autoria 
do Vereador Arleu Machado de Oliveira, aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária do 
mesmo dia, no que tange o asfaltamento da ERS 242, estrada que liga a cidade de Taquara a 
Santo Antônio da Patrulha e que há anos foi o principal elo entre as cidades da região e o 
nosso litoral, inclusive em governos anteriores foi lançada a sua pavimentação, que acabou 
não ocorrendo tendo em vista que a mesma foi feita na ERS 239 com a ERS 424. A presente 
Audiência Pública contou com a presença dos seguintes Vereadores do Legislativo 
Taquarense: Adalberto Carlos Soares (PP), Anildo Ribeiro Araújo (PP), Guido Mario Prass 
Filho (PP), Moisés Cândido Rangel (PSC), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha 
Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). 
Ausentes os Vereadores: Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Eduardo Carlos Kohlrausch 
(PTB), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Nelson José Martins 
(PMDB) e Régis Bento de Souza (PMDB). Segue anexa a esta Ata a lista de presença dos 
convidados, bem como o CD em áudio contendo na íntegra os trabalhos realizados nesta 
noite.  A Mesa Oficial dos Trabalhos foi composta pelos Vereadores presentes e pelas 
seguintes autoridades: Prefeito Municipal da cidade de Santo Antônio da Patrulha, Senhor 
Paulo Roberto Bier; Representando o Deputado Estadual Lucas Redecker do Partido PSDB, 
Senhor Joel Antônio da Silva Gross; Representando o Deputado Estadual João Fischer, 
Senhor Marcos Dutra; Representando o Deputado Federal Renato Molling do Partido PP, 
Senhor Flávio Luiz Foss; 1ª Superintendência Regional do DAER de Esteio/RS, Senhor Jorge 
Henrique Vieira Fernandes e Superintendente Adjunto, Senhor Ernesto Eichler; Presidente 
da Associação dos Moradores da localidade de Entrepelado, Senhor Antônio Carlos da Rosa 
Ourique; Representando a comunidade de Entrepelado, Senhorita Carolaine Milene 
Dorscheidt. Também foi registrada a presença do Ex-Vereador do Legislativo Taquarense e 
atual Presidente do LIONS Clube de Taquara, Senhor Luiz Felipe Luz Lehnen. A partir desse 
momento o Presidente da Câmara de Vereadores de Taquara e autor do pedido desta 
Audiência Pública, Vereador Arleu Machado de Oliveira deu início aos trabalhos da noite 
cumprimentando os colegas Vereadores, Servidores da Casa, autoridades citadas, 
comunidade em geral e representantes da Imprensa. Após como é feito no início das 
Sessões e Audiências Públicas, o Presidente convidou a todos para realizarem em conjunto 
a Oração do pai Nosso. Na sequência, abrindo os trabalhos o Presidente concedeu a palavra 
as seguintes autoridades: Engenheiro Jorge Henrique Vieira Fernandes, da 1ª 
Superintendência Regional do DAER de Esteio/RS: Trouxe em mãos o Projeto Final de 
Engenharia do ano de 1996, da ERS 242 que contempla a execução de quase 32 quilômetros 
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fazendo a ligação entre a ERS 020 e a ERS 474, ou ligando Taquara até Santo Antônio da 
Patrulha. Comentou que uma obra é uma despesa pública e para sua evolução existem 
algumas questões que devem estar satisfeitas e isso compreende em Projeto, Contrato e 
Orçamento. Neste caso existe o Projeto, que certamente necessita de algumas 
readequações, mas não invalida de forma alguma o volume existente. Concluiu dizendo que 
a obra ainda não está orçada, mas há um valor estimativo que dá uma ordem de grandeza 
na casa dos trinta milhões de reais, onde posteriormente é preciso licitar a sua execução e 
incluir no orçamento estadual. Representantes dos Deputados Renato Molling, João Fischer 
e Lucas Redecker: Informaram que os mesmos estão à disposição para ajudar no que for 
necessário com relação ao andamento da obra de asfaltamento da ERS 242. Secretário 
Distrital de Entrepelado, senhor Glomar Gonzaga: Salientou que esteve em contato com 
dois Deputados eleitos para a legislatura 2015-2018, Giovani Feltes e Tiago Simon, os quais 
não puderam estar presentes nesta noite, mas deixa registrado que os mesmos estão 
imbuídos nesta causa. Prefeito da cidade de Santo Antônio da Patrulha, Senhor Paulo 
Roberto Bier: Fez a seguinte colocação: Falou da extrema importância para o crescimento 
da região a realização da pavimentação asfáltica da ERS 242, mas isso é um caminho muito 
longo a ser percorrido e frisou que a única condição que pode levar a que esta estrada 
esteja inserida na decisão de ser construída é a decisão política de fazê-la, para isso é 
preciso uma mobilização em conjunta da comunidade, das Prefeituras, das Câmaras de 
Vereadores, da Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, enfim todos pensando da 
mesma forma e com a mesma vontade política em prol desta decisão a fim de sensibilizar o 
futuro Governador do Estado para que esta obra seja incluída na lista das que serão 
realizadas. Senhor Luiz Carlos Masutti – Rádio Taquara: Como comunicador disse que vem 
acompanhando esta batalha há muito tempo com várias trocas de governos e sempre ouve 
as mesmas promessas, mas espera que esse movimento que está sendo feito hoje possa 
sensibilizar as autoridades competentes, pois realmente algo precisa ser feito. Em seguida o 
Presidente passou a palavra aos Vereadores presentes e os mesmos foram unânimes em 
dizer da importância desta Audiência Pública e da união necessária entre comunidade e 
autoridades, que certamente levará a uma solução concreta ao objetivo tratado nesta 
reunião. Depois disso manifestou-se o Presidente da Associação dos Moradores da 
localidade de Entrepelado, Senhor Antônio Carlos da Rosa Ourique: Comentou que o 
asfaltamento da ERS 242 é do interesse de toda a região citando as localidades de Arroio 
Grande, Areia, Linha São João, Três Pinheiros, Morro do Meio, Mineiro, enfim todos estão 
engajados nesta causa, por isso acha possível criar uma Frente ou Comissão bem forte no 
intuito de batalhar por esta obra. Após representando a comunidade fez uso da palavra a 
Senhorita Carolaine Milene Dorscheidt: Ressaltou que a comunidade de Entrepelado é 
muito unida, mas precisam que autoridades intercedam junto a eles para que o projeto de 
asfaltamento realmente saia do papel e seja concretizado. Na sequência o Presidente 
informou que nesta Audiência Pública também será dado início na criação de uma 
COMISSÃO PLURIPARTIDÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA 
ERS 242, onde será registrado o nome das pessoas interessadas em compor a mesma para 
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posteriormente formalizá-la com seus membros. A realização desta Comissão prende-se ao 
fato que segundo informações encaminhadas por e-mail, pelo senhor  Luis Fernando Lima 
da Assessoria de Relações Institucionais  da  Diretoria Geral do DAER, diz que: “O  Sr° Eng° 
Jorge H. V. Fernandes (Superintendente da 01ªSR), informa a existência do registro de 
Projeto Final de Engenharia elaborado em 1996 pela empresa SD Ltda., que está nos 
arquivos cfe. Elementos às folhas n° 07 até n° 10 deste expediente; Não há contrato para a 
execução dos serviços e o trecho não consta no Plano de Obras 2012-2014”. Neste sentido 
segue o nome das pessoas interessadas em compor a referida Comissão Pluripartidária de 
Acompanhamento deste Projeto Final de asfaltamento da ERS 242: Vereadores do 
Legislativo Taquarense, Representantes dos Deputados Renato Molling, João Fischer e Lucas 
Redecker (Senhores Flavio Luiz Foss, Marcos Dutra e Joel Antônio da Silva Gross), Antônio 
Carlos da Rosa Ourique, Carolaine Dorscheidt, Carmem Solange Kirch da Silva, João Celoi 
Adam, Cristiano Silva, Elisandro Adam, Evandro Klaus, Francisco Rost, Gabriel Dorscheidt, 
Glomar Gonzaga, Jonas Mertins, Leonardo Adam, Luiz Carlos Masutti, Nilson Nunes, 
Norberto Schirmer, Norberto Klaus, Osmar Gonzaga, Sergio Dorscheidt, Viviane Guimarães. 
O Prefeito da cidade de Santo Antônio da Patrulha, senhor Paulo Roberto Bier informou que 
estará enviando um representante desta cidade para fazer parte da Comissão. De acordo 
com a Resolução Nº 02, de 18 de fevereiro de 2005, que trata das Audiências Públicas, 
artigo 3º, a partir desse momento o Presidente abriu espaço às pessoas inscritas para fazer 
uso da palavra sobre a matéria em pauta. Os inscritos foram: Senhor Osmar Gonzaga – 
Presidente da ARPLED; João Celoi Adam, Nilson Nunes, Evandro Klaus, Viviane Guimarães. 
Após as manifestações, nada mais havendo a tratar o Presidente Arleu Machado de Oliveira 
agradeceu a presença de todos e às 21h40min foi encerrada a presente Audiência Pública. 
E, para constar, eu, Silvana Fernandes Lopes, servidora da Câmara Municipal de Taquara/RS, 
lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e achada conforme, será assinada pelos 
Vereadores do Legislativo Taquarense.  

 


