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Ata da 7ª reunião com Câmaras de Vereadores das cidades vizinhas, para tratar de 
soluções imediatas quanto aos acidentes ocorridos nas ERS 020, 115 e 239 

(instalação de lombadas eletrônicas e passarelas) 03.10.2013 

Aos 03 dias do mês de outubro do ano de 2013, às 14h,21min no Plenário da Câmara 
Municipal de Taquara/RS, realizou-se a 7ª reunião com as Câmaras de Vereadores das 
cidades vizinhas, para tratar das soluções imediatas quanto aos acidentes ocorridos nas ERS 
020, 115 e 239. Estiveram presentes os seguintes Vereadores desta Casa Legislativa: 
Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch 
(PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra 
Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Valdecir Vargas de 
Almeida (PDT). Vereadores da cidade de Igrejinha: Josué da Rosa, Neimar Parreira e Valdecir 
Schroer. Vereadores da cidade de Parobé: Altair Machado, Lindemar Hartz, Moacir Clomar e 
Nilo Vargas. Vereadores da Cidade de Três Coroas: Marisa da Rosa e José Erotides da Cruz. A 
presente reunião também contou com a presença dos seguintes convidados: senhor Elir 
Domingo Girardi (Diretor Administrativo e Financeiro DAER), senhor Jorge Fernandes 
(Engenheiro – DAER Esteio), senhor Adalmiro da Silva (Engenheiro – DAER São Francisco de 
Paula), senhor Flávio Plácido da Rosa (Presidente da Associação de Moradores do Bairro Ideal 
de nossa cidade), Imprensa (Jornal Panorama). Os Vereadores presentes das Câmaras 
supracitadas, bem como os demais convidados desta reunião constam na lista de presença 
que segue anexa a esta Ata. O Vice-Presidente desta Casa, Vereador Adalberto Soares 
declarou aberta a presente reunião convidando todos os presentes para realizarem em 
conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida passou a condução dos trabalhos ao Vereador 
Eduardo Kohlrausch, propositor da reunião. O Vereador Eduardo cumprimentou a todos e 
fez a composição da Mesa Oficial dos trabalhos chamando os seguintes convidados: Senhores 
Elir Girardi, Adalmiro da Silva e Jorge Fernandes (DAER), Vereador Josué da Rosa (Presidente 
da Câmara de Igrejinha), Vereador Lindemar Hartz (Presidente da Câmara de Parobé) e 
Vereador Altair Machado (Parobé), representante da Associação dos Vereadores. Também 
convidou os Vereadores presentes desta Casa, bem como os das cidades citadas inicialmente 
para ocuparem seus lugares. O Vereador Eduardo fez uma breve explanação sobre todas as 
reuniões já ocorridas, sendo esta a 7ª, dizendo que elas deram frutos, exemplo disso, o 
aumento do efetivo de policiais rodoviários e aquisição de uma balança de pesagem para 
caminhões no Km 4. Das reuniões também foi possível realizar uma paralisação nas rodovias, 
ocorrida no último dia 22/09, que historicamente conseguiu reunir entorno de 20 Vereadores 
de diversas siglas partidárias das cidades da região e comunidade em geral, fechando 
simultaneamente cinco pontos nas ERS 020, 115 e 239, todos eles com apoio do comando da 
polícia rodoviária estadual e com resultados positivos, especialmente quanto à organização 
do evento. Apesar disso espera que não sejam necessárias mais paralisações, mas se não 
forem ouvidos elas continuaram a ocorrer. O Vereador Eduardo passou a palavra aos 
representantes do DAER e logo após, aos Vereadores presentes. Seguem as manifestações: 
Elir Girardi: Falou da importância de reunir esforços na busca de soluções dos problemas que 
afligem a região ressaltando o trabalho que vem sendo desenvolvido no Vale do Paranhana, o 
qual tem dado eco, mas às vezes o eco não é o suficiente para que a ação seja deflagrada, por 
isso é preciso persistir nos objetivos. Também colocou que a licitação dos pardais já está na 
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SELIC, que é o centro de licitações do Estado e parece que são entorno de seis pardais na 239, 
de Novo Hamburgo a Rolante, mediante estudos feitos, perante normas da legislação 
nacional do CONTRAN que define a maneira e as condições da instalação de equipamentos 
na rodovia, sob pena do órgão instalador ser responsabilizado civil e criminalmente. Para as 
lombadas eletrônicas estão sendo preparados os processos licitatórios, e sobre isso deixou 
um convite para que se forme uma comissão regional e agendem uma reunião junto ao DAER 
onde possam discutir esta questão específica. Disse que os estudos não são recentes e 
acredita que deve haver uma pressão para que sejam contemplados nas reivindicações. O 
Vereador Eduardo pediu ao Diretor Girardi que fizesse se possível, as intermediações da 
referida reunião, ressaltando a importância de que todos que estão nesta reunião pudessem 
também se fazer presente neste dia. Os Engenheiros Adalmiro da Silva e Jorge Fernandes se 
manifestaram solidários às reivindicações colocando a dificuldade que o DAER tem em 
atender tais demandas, seja pelas normas da legislação de trânsito como pela falta de 
profissionais atuantes. Vereador Lindemar Hartz (Parobé): Falou da paralisação no último dia 
22/09 e de mais um atropelamento fatal logo após, dia 25/09, no Km 43 da ERS 239, 
somando assim a décima morte. Diante disso foram diretamente ao DAER e a EGR em busca 
de soluções e lá informaram que no próximo dia 11/10 será feita a licitação de seis pardais, 
bem como existe a possibilidade de implantação de medidores de velocidade ou 
sinalizadores em questão de duas semanas, ou seja, perceberam que a conversa foi outra, 
pois até então a EGR não podia fazer nada. No dia 26/09 engenheiros compareceram no local 
do acidente e constataram sérios problemas de engenharia que devem ser avaliados o mais 
breve possível. O Vereador Eduardo falou da importância do levantamento de dados das 
mortes ocorridas nessas ERS, onde cada município deveria ter em mãos esses dados no dia 
da reunião a ser agendada com o DAER, e quem sabe assim os estudos não seriam acelerados 
e os problemas mais rapidamente solucionados. Nesse momento foi registrada a presença do 
senhor Giovani Luzzatto - Chefe de Gabinete da Deputada Estadual Zilá Breitenbach. 
Vereador Josué da Rosa (Presidente da Câmara de Igrejinha): Inicialmente agradeceu a 
todos que estão engajados nesta causa, bem como a imprensa que vem divulgando esse 
movimento desde o início, o qual teve uma repercussão a nível estadual. Acredita que já 
conseguiram sensibilizar os órgãos responsáveis e atribui a isso a participação efetiva de 
todos. Falou também do problema que vem ocorrendo em Igrejinha, onde devido à 
interrupção da ERS 020 os caminhões estão descendo pela Plínio Salgado, estrada esta que 
deveria durar 20 ou 30 anos e agora encontra-se cheia de buracos, pois são entorno de 80 
caminhões por dia, além também da preocupação constante dos moradores das 
proximidades. Vereador Altair Machado (Parobé): Falou que o DAER é o órgão responsável 
por vidas e acredita que falta planejamento nas suas ações. Destacou que desde 2006 
reivindicam redutor de velocidade em frente ao Calçados Bibi e o DAER apenas informa que 
estão em estudos. Disse que a partir desta semana estará fazendo parte do Conselho 
Regional da ERS 239, órgão fiscalizador das praças de pedágios. Disse ainda que está disposto 
a montar uma comissão e ir até o Governador, pois se não for oficializado de nada adianta 
trocarem ideias sem previsão de resultados. Nesse sentido o Vereador Eduardo contribui 
dizendo que só neste ano já protocolou três ofícios na Casa Civil solicitando reunião com o 
Governador. O Vereador Altair concluiu dizendo que em 2004 foi votado na consulta popular 



Ata da 7ª reunião com Câmaras de Vereadores das cidades vizinhas (03.10.2013)                          Página 3 de 5 
 

mais de quinhentos mil para a realização da passarela do Rubinho, em 2009 sumiu essa 
verba, já em 2010, quando entrou o Governo Tarso reativaram a verba, mas o projeto estava 
errado e agora em 2013 parece que já entrou em período de licitação pela EGR. Vereador 
Valdecir de Almeida (Taquara): Ouviu dizer que estão licitados seis pardais na ERS 239, de 
Novo Hamburgo a Rolante e gostaria de saber quais são os locais de instalação. Também 
quanto à contratação emergencial de profissionais no DAER, quer saber se serão profissionais 
mesmo ou cargos de confiança para o período eleitoral do próximo ano. Acredita que não 
colocam pardais em Taquara, porque a população que passa por aqui é maior do que a nossa 
e certamente ficariam descontentes com o Governador em relação às multas emitidas. Antes 
de dar continuidade nas manifestações o Vereador Eduardo anunciou que o Diretor Girardi 
acaba de confirmar o pré-agendamento de uma reunião com o Diretor Geral do DAER, para o 
próximo dia 16/10, às 10h em Porto Alegre, lembrando que todos os presentes na reunião de 
hoje devam comparecer neste dia. Vereador Neimar Parreira (Igrejinha): Disse que agora é 
hora de fazer as coisas acontecerem, pois de nada adiantam estudos se eles não saem do 
papel. Parabenizou todos que se fizeram presentes no movimento de paralisação das ERS, no 
último dia 22/09, mas é parceiro mesmo em ir a Porto Alegre para fazer eco lá aonde 
realmente possam buscar soluções, por isso já deixa confirmada sua presença no dia 16/10. 
Nesse momento o Vereador Eduardo relata através da Vereadora Sandra, mais um acidente 
ocorrido na ERS 020, retorno em frente à Churrascaria Lamperti. Vereador Sirlei Silveira 
(Taquara): Sobre o referido retorno a Vereadora colocou que quando fez um primeiro 
encaminhamento através de Requerimento ao DAER, tinha a polícia rodoviária lhe dito que 
estava entorno de 28 a 30 acidentes, e agora passado dois meses e pouco tem mais de 70 
acidentes ali naquele acesso às Ruas David Canabarro e 7 de setembro. Disse que mencionou 
que o DAER havia feito a liberação do referido trecho, mas foi informada que não foi ele e 
sim o órgão estadual de policiamento rodoviário, inclusive o Superintendente lhe disse na 
tarde de hoje que a Prefeitura teria autonomia para fazer uma intervenção naquele local. 
Engenheiro Fernandes: Acha interessante que houvesse uma proposta da Secretaria de 
Trânsito ou de Obras e Viação de Taquara com estudos realizados determinando vias que só 
vão e que só vem, não entraram no mérito, por entender que se trata de uma rua do 
município, ou seja, não é patrimônio do governo do estado, não é do DAER. Nesse momento 
foi esclarecido que o retorno do qual estão discutindo está em cima da rodovia, portanto não 
se trata de rua do município. Diante das colocações a Vereadora Sirlei informou que irá 
repetir o Requerimento especificando novamente o local e o que se pode fazer para 
amenizar os problemas que vem ocorrendo. Vereador Eduardo: Como legislador tem 
compromisso com a verdade, até porque foi informado na própria imprensa que a polícia 
tinha aberto, porque o DAER tinha determinado. Vereador Guido Mario (Taquara): Sobre 
este assunto o Vereador Guido disse que falou com o Secretário de Trânsito e o mesmo foi 
informado pelo Tenente Fonseca que o DAER não tinha autorização de fechamento, por isso 
a polícia rodoviária retirou. Vereador Roberto Timóteo (Taquara): Agradeceu a todos que 
participaram da paralisação no dia 22/09, especialmente o Presidente da Associação de 
Moradores do Bairro Ideal, senhor Flávio da Rosa, presente nesta reunião e lamentou que 
outros Bairros não estavam tão bem representados, faltou mais participação da comunidade. 
Também colocou que em sua opinião não adianta mais terem reuniões com a Direção do 
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DAER, pois por diversas vezes já se reuniram e cada vez fica mais decepcionado, por isso não 
pretende participar desta reunião no dia 16/10. Nesse sentido deixa uma sugestão para que 
usem a força política na Assembleia Legislativa e cobrem dos nossos Deputados Estaduais 
para daí sim serem ouvidos pelo Governador. Vereador Eduardo: Respeita a opinião de 
todos, mas não concorda com a posição do Vereador Roberto Timóteo, pois acha que devem 
continuar insistindo para obterem respostas. Vereador Guido Mario (Taquara): Disse que 
segundo o Deputado Fixinha já foram apresentados estudos de dois anéis rodoviários por 
fora da cidade justamente para evitar as mortes por acidentes. Falou sobre ações, onde nesta 
Casa foi criada ou uma Comissão de Trânsito que foi ouvir a comunidade e uma das principais 
reivindicações foi o fechamento daquele retorno na ERS 020 que dá acesso a Rua David 
Canabarro. O DAER diz que os municípios adentram as rodovias causando os acidentes, daí o 
município toma uma ação de fechar um acesso e eles vêm e mandam abrir, difícil de 
entender. Colocou também a questão dos tachões que foram colocados naquele trecho, que 
também considera outra situação bem crítica. Por fim destacou que talvez as coisas fossem 
menos demoradas se houvesse um projeto padrão para passarelas com posterior adequação 
nas rodovias. Vereadora Marisa da Rosa (Três Coroas): Acredita ser a quarta reunião que 
Três Coroas está participando e concorda com o que já foi dito, está na hora de sair da teoria 
para a prática e obterem respostas concretas, por isso são parceiros para apoiar e somar 
forças na busca desses objetivos. Destacou que no perímetro de Três Coroas existem oito 
cortinas e duas estão sendo constantemente monitoradas, também o problema no trecho da 
ERS 020, saindo da Figueira para São Chico. Não tem expectativas quanto ao Conselho da 
EGR, pois acredita que o Vale do Paranhana foi esquecido pelo atual Governo do Estado. 
Espera que dessa reunião do dia 16/10, saia algum resultado positivo. Vereador Arleu 
Machado (Taquara): Acredita que a solução mais rápida de se resolver os problemas mais 
sérios que vem ocorrendo seria pontuar os trechos críticos e atacar esses pontos. São eles: 
Acesso a Bibi em Parobé, Sinaleira do Rubinho, Acesso do Bairro Ideal e Sede Campestre na 
115. Depois disso pedir auxílio a Promotoria Pública de Taquara instaurando um inquérito 
que seria levado ao Governador do estado responsabilizando criminalmente os órgãos 
competentes, caso viesse ocorrer acidentes nos pontos mencionados, enquanto não 
tivessem tomado nenhuma providência. Tem certeza que dessa forma se resolveria o que 
estão reivindicando há tanto tempo. Vereadora Sandra Schaeffer (Taquara): Ser político é 
ser um eterno otimista com muita perseverança e principalmente com muita paciência. Estão 
na 7ª reunião, 10º mês de vereança, 5 pontos das ERS foram fechados, sabem de todas as 
dificuldades porque moram em cidades que são cortadas por ERS perigosas, o trânsito não 
para, o aumento da frota de veículos é cada vez maior, a legislação é ultrapassada, o DAER é 
um órgão sucateado e muito lhe entristece ver um governo que não dá valor para um órgão 
vital dentro do estado. Nesse sentido concorda com o Vereador Arleu, devem entrar sim com 
esses processos de responsabilizar criminalmente aquele que não dá atenção à vida das 
pessoas. Se forem necessários quatro anos para que consigam alguma coisa nesse setor já vai 
ser uma vitória, por isso pede o apoio de todos para que continuem nessa mobilização. 
Vereador Eduardo: Pretende continuar com as reuniões e seguir nesse movimento, mas para 
isso não poderá fazer parte do Conselho da EGR, por isso pede o apoio de todos e de 
antemão indica o Vereador Josué da Rosa de Igrejinha para fazer parte do COREPE do Vale do 
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Paranhana. Elir Girardi: Acha importante fazer uma pequena evolução do DAER, o qual teve 
num momento 6.400 funcionários, hoje conta com algo entorno de 1.400 a 1.500 e 
infelizmente veio num processo de desativação. No início o DAER executava estradas, hoje 
ele terceiriza. O grande problema da ação é não ter meios para dar respostas. Senhor 
Giovani Luzzatto – Acha de extrema importância a união das Câmaras e acredita que não 
devem desistir, pois os problemas daqui ocorrem em todo o estado, mas com persistência 
com certeza serão ouvidos. Nesse sentido coloca o Gabinete da Deputada Zilá a disposição de 
todos os presentes nesta reunião. Vereador Valdecir Schroer (Igrejinha): Parabenizou o 
Vereador Eduardo pela iniciativa desse movimento e acredita que com união e pressão as 
solicitações serão atendidas. Falou dos inúmeros pedidos e requerimentos encaminhados ao 
DAER e muitos deles sem resposta. Deixa duas perguntas ao Diretor Girardi: No orçamento, 
qual é o percentual da folha de pagamento e aonde está sendo aplicado a parte do dinheiro 
arrecadado do pagamento de IPVA dos veículos que vai para o DAER. Elir Girardi: O 
orçamento está disponível no Portal da Transparência com todos os dados específicos e não é 
segredo para ninguém que toda a arrecadação já está comprometida. Por fim salienta que os 
governos devem ter o DAER como uma instituição de produção de resultados em rodovias, a 
EGR foi criada para administrar os polos de pedágio e as rodovias que compõem estes polos. 
Finalizando os trabalhos da presente reunião o Vereador Eduardo agradeceu a presença de 
todos, lembrando que dia 16/10, às 10h será realizada uma reunião com o Diretor Geral do 
DAER em Porto Alegre. Também comunicou que logo a seguir estarão formando uma 
Associação de Vereadores do Vale do Paranhana para terem força junto a EGR, pois nenhum 
Vereador pode representar o Conselho sem ter uma Associação. Nesse sentido com a 
Associação devidamente formada e oficializada o Vereador Josué de Igrejinha será o indicado 
para fazer parte do Conselho sendo um dos representantes do Legislativo do Vale do 
Paranhana. Nada mais havendo a tratar, às 17h05min foi encerrada a reunião. E, para 
constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora desta Casa, lavrei a presente Ata, que, lida e 
achada conforme, segue assinada por mim e pelos Vereadores do Legislativo taquarense 
presentes no encontro.  
  
 
 
 

 
 


