
ATA DA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE CAPTAÇÃO E RECURSOS SENHOR LORIVAL DA ROSA. 

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dez horas, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião da Secretaria de Captação de Recursos, conforme 

requerimento nº 254/2014 de autoria do Vereador Adalberto dos Santos Lemos, solicitando ao 

Presidente desta Casa Legislativa, que convide o Secretario Municipal de Captação de Recursos, 

senhor Lourival da Rosa, para vir a esta Casa prestar informações referentes aos recursos já captados 

para o nosso Município, bem como, quais áreas serão aplicados. VEREADOR ADALBERTO DOS 

SANTOS LEMOS: Gostaria de agradecer ao Senhor Lourival da Rosa, Secretário de Captação de 

Recursos, meu colega Vereador Anildo Ribeiro Araújo e da servidora Lucia. Há tempos os 
Vereadores vem fazendo comentários, inclusive eu, da  Secretaria, a qual o senhor representa, que 
tem uma ligação direta com o Governo do Estado,  mas até o momento não houve uma  divulgação 
dos recursos conseguidos pela  Secretaria , uma prestação de contas por parte da desta, tanto para 

a comunidade, como para nós Vereadores. Qual trabalho foi realizado? Quais recursos já foram 
captados?  Quais valores a Secretaria já conseguiu para o Município? A não ser o empréstimo do 

BADESUL, eu, Vereador Adalberto Lemos, foi o único recurso que ouvi falar para Taquara da sua 

Secretaria, por isso fiz o requerimento convidando-o para poder explanar o que sua secretaria tem 
feito para captar recursos para Taquara. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Cumprimento o 
Secretário e todos os presentes. Hoje estou na condição de expectador, sempre ouvimos os 
deputados dizerem que havia recursos, mas os municípios não ganhavam por falta de ir buscar, a  

sua secretaria de captação de recursos esta buscando esses recursos, com projetos audaciosos,sei 
que o senhor esta me entendendo e que  irá explanar como sua secretaria esta buscando esses 

recursos para o Município. SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: Cumprimento todos os presentes. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Aproveito para ler o número do ofício, do  
requerimento que foi aprovado na  Sessão Ordinária,  onde divulga a presença da imprensa na 

reunião. SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: A mudança no sistema de captação de recursos 
independente de que partido estiver governando o município, apresentando bons projetos 

conseguirá o recurso do Governo. O Prefeito Tito está empenhado em buscar esses recursos, seja 

no encaminhamento de novos projetos, seja no acompanhamento dos projetos existentes e em 

andamento nos Ministérios. Posso dar um exemplo, de recurso da administração passada que o 
dinheiro já estava em Taquara mas por erro no projeto o recurso voltou a Brasília. Vocês sabem 

bem do que estou falando, que é a obra na Rua Pinheiro Machado pois o projeto estava com erro e 
na hora da execução viram que o projeto estava com muitos defeitos e não foram corrigidos em 

tempo hábil, com isso  perdemos os recursos. Existe um sistema de convênio que é liberado na rede 
(internet) que é o SICONVI. Nós acompanhamos os programas para encaminhar os projetos que nos 
favoreçam. Por exemplo, no Ministério das Cidades existe recurso para pavimentação asfáltica, 

encaminhamos o projeto, está sendo analisado. Temos uma emenda parlamentar do Deputado 
Renato Molling que foi aprovada para pavimentação asfáltica no valor de Duzentos e setenta e 

cinco mil reais. Na Secretaria das Mulheres tem projeto em análise para curso de capacitação. No 
Ministério da Integração Nacional temos o reencaminhamento do projeto da Rua Pinheiro 
Machado, que está em analise. Já tinha sido enviado e o recurso foi perdido. O projeto ajustado 
custará onze milhões e quarenta mil com contrapartida de novecentos e sessenta mil sendo um 

total de doze milhões nesse projeto. No Ministério do Turismo temos duas propostas no valor de 
um milhão e quinhentos mil e um milhão e setecentos e quarenta e oito mil. Todos os projetos tem 
contrapartida do Município, para asfaltar as estradas vicinais. Outro projeto nesse mesmo 

Ministério que é dos pórticos na ordem de um milhão de reais temos diversas divisas com outros 
municípios e não temos nenhum pórtico. Inscrevemos outro projeto no Ministério do Turismo para 
fortalecer o turismo com eventos como a EXPOCAMPO no valor de duzentos e oitenta e oito mil 
reais que está em análise. Trabalhamos na captação de recursos em outros órgãos como Banrisul, 
CORSAN, que colocaram recursos na EXPOCAMPO. Também buscamos recursos na ordem de 



oitocentos e quarenta mil reais para fazermos um pavilhão próprio na EXPOCAMPO que servirá para 

outros tipos de eventos como motorschow, feira das compotas etc... Esses eventos poderão ser 
feitos nesse mesmo local. A Casa Vidal tem projeto na ordem de três milhões de reais, em Brasília 
para revitalizar e transformar em Centro Cultural. Estamos aguardando a aprovação deste. Também 
buscamos recursos em outras entidades para a Casa Vidal. O Parque do Trabalhador foi revitalizado 
e queremos fazer uma ciclovia no entorno do parque. É um projeto audacioso na ordem de 

novecentos mil reais, mas ainda está em analise. Temos outro projeto que ainda não foi 
contemplado, porém é de suma importância para placas de sinalização turística na ordem de 
trezentos mil reais. Cadastramos no Ministério do Turismo. Outra emenda que recebemos do 
Deputado Nelson Marchezan para ônibus está aberta a disposição. VEREADOR ADALBERTO DOS 
SANTOS LEMOS: As emendas parlamentares  não podem ser consideradas captação de recursos. 

Quais projetos da Secretaria foram encaminhados, quais recursos e quais as áreas contempladas.  
SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: Na Secretaria dele no ano anterior fizeram um  estudo no TRE e o 
nome dos dez Vereadores mais votados, conversaram com eles, sendo encaminharam as 
solicitações deles,  aos Deputados em Brasília. O Prefeito protocolou pessoalmente as emendas 

solicitadas e estamos aguardando os resultados. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Para ser 
mais proveitosa essa reunião sugiro que o Secretario diga quais os recursos que a Secretaria já 
recebeu e nominar as áreas contempladas. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 

Referente a área de Saúde,  Hospital  tem projetos no Ministério da Saúde? O Secretário da Saúde  
vai implantar  equipe de estratégia  da saúde da família e diz que a prevenção é a melhor solução 

para a saúde. Mas vejo um entrave muito grande no nosso hospital. O Diretor do Hospital não esta 
empenhado, é uma lástima que o Diretor não tenha saído. SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: O 

Prefeito conseguiu um recurso de dois milhões de reais para cobrir o passivo. Eram dívidas da 
Administração anterior que havia com o Hospital. A Secretária de Saúde do Estado senhora Sandra, 
agora quando o Governador esteve em Taquara e a partir disso renovamos o contrato com o 

Hospital Mãe de Deus. Estamos finalizando um recurso da consulta popular para equipamentos do 
Hospital, Centro Obstétrico inclusive com ampliação de leitos, tomógrafo, todos esses projetos são 

da consulta popular. Temos outros projetos  no Governo do Estado para ampliação da UTI Adulto, 

ampliação da Emergência, melhorias no SAMU, ampliação do Centro Cirúrgico. Esses projetos estão 

tramitando na Secretaria, é para mais uma sala cirúrgica. O projeto de Oncologia também esta 
andando. Tudo isso estamos acompanhando, antes havia dúvidas se o Mãe de Deus continuaria a 

administrar o Hospital, agora com a renovação do convênio acredito que vai melhorar. VEREADOR 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Há mais de um mês estamos  aguardando uma reunião com a 
Direção do Mãe de Deus. A Comissão de Saúde da Câmara fez um pedido de informação para o 
hospital sobre os projetos encaminhados. Solicitou uma reunião para discutirmos quais projetos o 

Hospital encaminhou ao Governo do Estado, e até agora não marcaram. Reafirmo que deve ser 
trocado o Diretor do Hospital, quando falei na tribuna recebi vários e-mails, ligações, denuncias 
sobre o mesmo que  está sendo negligente. Se quisermos fazer uma saúde de qualidade urge a 
retirada do Diretor. O Corpo Clínico do Hospital também concorda comigo, só não se manifesta por 
medo de represarias. SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: O mandatário do Município está tratando 

deste assunto. O Vereador tem razão em dizer que o Hospital é Regional e teremos uma UPA 
Regional, SAMU Regional precisamos ter ampliação da UTI e Centro Cirúrgico. Estamos com esses 

projetos tramitando no Governo do Estado.  VEREADOR ADALBERTO DOSS SANTOS LEMOS: Boa 
vontade do Governo existe. A Administração do Hospital não está a contento, a comunidade está  
insatisfeita, tenho uma pasta cheia de queixas sobre o Hospital e o Diretor diz que é normal, mas 
isso não é normal. O Hospital jamais pode dar superávit porque deve atender a população a 
contento, se der lucro a comunidade esta sofrendo com o mau atendimento. SECRETÁRIO LORIVAL 

DA ROSA: Em abril do ano passado tive acesso aos projetos que estavam engavetados na Segunda 
Coordenadoria de Saúde, por falta de interesse, da Administração do Hospital. Estamos resgatando 
esses projetos, após o aporte desses dois milhões que o Governador assinou as coisas melhoraram. 



Esses projetos que valem mais de dez milhões em recursos para a ampliação de mais leitos no 

Hospital. Inscrevemos um projeto com três veículos, uma Ambulância e dois carros que já estão 
aprovados. Não vieram ainda em função do período eleitoral. Temos o projeto da UPA, compra de 
equipamentos para UPA, duas ambulâncias para o SAMU, todos esses projetos estão andando na 
Secretaria.  VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Qual desses projetos foram liberados? 
SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: Ainda nenhum desses projetos foram liberados todos estão 

tramitando, a nossa parte estamos fazendo que é acompanhar e levar as documentações que 
pedem. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Sobre o projeto da Rua Pinheiro Machado, 
tenho informações que foi perdido pela atual administração por falta de ajustar o projeto no tempo 
hábil. SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: O projeto tinha vários problemas cito dois não tinha um 
estudo  hidrológico da quantidade de água que passaria e  não tinha previsão de indenização das 

propriedades. Precisou um Aditivo acima de vinte e cinco por cento  o que não é permitido por lei, 
por isso não foi possível  prorrogar e nem  recuperar esse recurso. Fizemos todos os ajustes e 
inscrevemos o projeto novamente no Ministério. Estamos monitorando para fazer essa obra. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Em relação ao compromisso de campanha do 

Prefeito,  a pavimentação, porque não buscar os recursos a fundo perdido em vez de fazer 
empréstimo no BADESUL. SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: Somente nesta Administração a 
pavimentação asfáltica é prioridade e foram vários projetos inscritos a fundo perdidos, mas não 

foram contemplados por isso fizemos o empréstimo no BADESUL. É um recurso com juros 
pequenos. Assim como temos recursos através da METROPLAN que estão asfaltando as ruas 

contempladas. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Sobre o projeto do PAC 1 e das praças no 
Bairro Empresa como estão? VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Referente o asfalto, 

para esclarecer  como não conseguiram os recursos para asfalto, se os Municípios vizinhos afirmam 
que tem recurso a fundo perdido. SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: Não tem recurso a fundo 
perdido, não fomos contemplados,  inscrevemos vários projetos e não fomos contemplados por isso 

buscamos o empréstimo no BADESUL. A obra do PAC é empréstimo sim com prazos maiores, mas é 
empréstimo. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Asfalto a qualquer preço  não concordo 

Asfaltarmos a cidade na base do empréstimo, vamos endividar o Município e não atingiremos nosso 

objetivo pois não conseguiremos  asfaltar todas as ruas. SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: Somente 

agora, na Administração do Prefeito Tito foi priorizado o asfalto. As administrações anteriores não 
tinham interesse em asfalto e com o empréstimo vamos asfaltar cinco quilômetros e meio. 

SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: Quando tem recurso a fundo perdido é buscado e as obras do PAC 
é empréstimo sim com um prazo maior, mas é empréstimo. No Ministério das Cidades tem o 
projeto do Arroio Sonda. Recuperamos, pois estávamos perdendo pela falta da contrapartida. Não 
foi depositada a contrapartida e nem tinha sido prorrogado  esta licitação. VEREADOR ADALBERTO 

DOS SANTOS LEMOS: Gostaria que explicasse esta contrapartida. SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: 
Estávamos perdendo este projeto por falta de prorrogação de prazo e do depósito da contrapartida. 
VEREADOR ADALBERTO SANTOS LEMOS:  Foi feito empréstimo para a contrapartida está disponível  
esse recursos? SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA. Este empréstimo a maior parte seria para a 
contrapartida da obra da Rua Pinheiro Machado, e como o recurso foi perdido, é um empréstimo 

com recurso determinado e não conseguimos usar esses recursos em outra finalidade. Das noventa 
casas do Bairro Empresa a primeira etapa já está concluída. É a construção das casas na segunda 

etapa que são as demais casas, três ruas e o Centro Comunitário, que ainda está tramitando o 
projeto. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Essa segunda etapa ainda não esta contemplada, e 
as praças, tem recursos para reformar as praças dos bairros? SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: O 
projeto das casas á a segunda etapa e ainda não fomos contemplados. Na educação tem recursos 
do FNDE Ministério da Educação garantidos na ordem de três milhões podendo ir até seis milhões e 

meio para construção de novas escolas. A Rudy Lindemeyer no Paredão, no valor de novecentos e 
quarenta e dois mil reais, Escola Dona Leopoldina no Pega Fogo no valor de um milhão e vinte mil 
reais, uma escola nova na Padilha com seis salas  no valor de um milhão e vinte mil reais que vai 



servir para o mais educação, Escola nova no Nereu Wilhems. Quero fazer uma ressalva ao Deputado 

Paulo Pimenta que nos  ajudou  na conquista de nove ônibus escolares, que resolveu grande parte 
do transporte escolar. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Os ônibus estão em desuso na 
Secretaria de Educação. SECRETÀRIO LORIVAL DA ROSA: Não vou entrar no mérito desta questão.  
Conseguimos uma cobertura para a escola Rosa Elza, uma quadra poliesportiva coberta, com 
vestiários para a escola Lauro Muller no Bairro Cruzeiro e Escola 17 de Abril no Bairro Mundo Novo, 

estamos falando em torno de dez milhões de reais. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 
Referente às  praças nos bairros  que estavam completamente abandonadas,  não tem nenhuma 
área de laser para a população, como ficam? SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: No Bairro Empresa  
tem projeto de duas praças aguardando liberação, uma do Vereador Valdecir Vargas de Almeida, na 
frente do CIEP,  de um milhão e quatrocentos mil reais e no Ministério do Esporte temos projeto de 

uma praça no local da Beira Rio. Temos projeto de pista de Skate e pistas de bicicross que são 
projetos encaminhados. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS:  Na área de habitação se 
tem projetos encaminhados? SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: No Ministério das Cidades 
inscrevemos o Município no projeto Minha Casa Minha Vida e temos de trezentas a seiscentas casas 

liberadas,  mas a dificuldade que encontramos é na aquisição de terras  para a construção destas 
casas. Na agricultura temos projetos de dois a três milhões de reais encaminhados. Projeto para 
aquisição de caminhões, retroescavadeira, moto niveladora e escavadeira hidráulica. VEREADOR 

ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Sobre a Patrulha Agrícola que ele encaminhou em dois mil e 
onze um projeto  de patrulha agrícola para a Senadora Ana Amélia Lemos mas não se concretizou. O 

que houve? SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: Agradeço a pergunta e digo que houve  uma 
disponibilização de recursos  para o Município, da Patrulha Agrícola mas a exigência do Ministério  

era que precisava um Conselho Municipal de Agricultura. Temos o COMAGRO, mas o Ministério diz 
tem que ser assim, enviamos o projeto para a Câmara para o Conselho Municipal de Agricultura  da  
patrulha mecanizada e esse projeto foi aprovado tardiamente. Esse projeto foi enviado ano passado 

para Patrulha Agrícola e perdemos esse recurso por decurso de prazo. VEREADOR ADALBERTO DOS 
SANTOS LEMOS: Informo que os projetos  vindos para  Câmara sempre foram votados  no menor 

tempo possível.  VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Agradeço a presença do Secretário e peço 

que faça outro projeto para a Patrulha Agrícola. SECRETÁRIO LORIVAL DA ROSA: Perdemos aquele 

recurso mas abriu novamente e inscrevemos  o projeto da Patrulha Agrícola. Conseguimos outros 
recursos   junto a EGR,  fomos contemplados num projeto de passarela,  de cinco km de iluminação 

na Rodovia  ERS 239, sinaleira piscante na Vila Ideal. A Empresa Pirisa está elaborando um projeto 
de melhoria de acesso a Rodovia na altura dos Bombeiros que beneficiará a Empresa Pirisa  e os 
Bombeiros. Também no retorno para praia a EGR vai fazer algumas modificações para melhorar o 
trânsito. Vamos receber oitenta e três milhões para saneamento básico da CORSAN. O Prefeito já 

assinou o convênio e acredito que o recurso virá para cá e ao final deste processo teremos setenta e 
cinco por cento de água tratada. A CORSAN irá colocar água encanada no Loteamento Eldorado. 
Conseguimos junto a Secretaria de Educação a liberação de dois cursos técnicos no CIMOL sendo os 
Cursos de Química e Meio Ambiente. Conseguimos liberar um projeto para reforma do CIMOL e 
encaminhamos e para aquisição do prédio da Pirisa para ampliação da Escola CIMOL. Agradeço a 

oportunidade e me coloco à disposição dos Vereadores. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS 
LEMOS: Solicito ao secretário que se possível conseguir uma cópia desses projetos já encaminhados 

aqui para a Casa. Agradeço a presença do Secretário Lorival da Rosa. Nada mais havendo a constar, 
foi encerrada a reunião às 12h26min, e eu, Arlete Teresinha Ferreira, Servidora desta Casa 
Legislativa, lavro a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos 
Vereadores presentes nesta reunião, juntamente com a lista de presenças. Taquara, 05 de 
setembro de 2014. 

 

 



 


