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  Metroplan - Relatório de Demandas dos Municípios. 

 

Em agosto de 2013 foi entregue a Superintendência da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, o 

Relatório de Demandas dos Municípios integrantes da ERS 010. 

 

Na oportunidade, a Metroplan elaborou o relatório a partir de demandas trazidas pelos prefeitos dos municípios envolvidos. 

Este relatório teve como objetivo, ajustar as ligações viárias previstas da ERS010 com os municípios e alguns pontos 

específicos de desvios no eixo principal da rodovia. 

 

O relatório foi entregue ao centro de governo estadual, e em uma reunião ocorrida na SEPLAG, foi explicado aos municípios 

que já haviam sido emitidos os decretos de utilidade pública referentes a faixa de domínio da rodovia, e refazer este 

processo iria acarretar em atraso no andamento do processo de implementação. 

 

Sendo assim o relatório foi entregue pró-forma e não foi observado nenhum desdobramento sobre o assunto. 

 

Anterior a este relatório, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul já havia encaminhado um estudo que corresponde às 

atividades de revisão, complementação e adaptação dos projetos dos traçados alternativos à BR-116/RS, no trecho Porto 

Alegre – Novo Hamburgo, identificados como ERS/010, trecho entre BR-290 e ERS/239, e ERS/429, trecho entre a BR-116 

e ERS/010 projetada, desenvolvido pela Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente S.A., apresentando-se em dois 

Volumes, Volume 01 – Relatório do Projeto Básico Referencial e Volume 02– Projeto Básico Referencial, além do relatório 

SEPLAG 2012 com o estudo da modelagem de implementação prevendo uma (PPP) Parceria Público Privado. 

 

Tanto o Relatório SEPLAG 2012 quanto os estudos de revisão, complementação e adaptação dos projetos estão a 

disposição para o Grupo de Trabalho do Estatuto da Metrópole. 
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