Ata da 4ª reunião com Câmaras de Vereadores vizinhas, para traçar as demandas
necessárias para o desenvolvimento do Vale do Paranhana (20.06.2013)

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às 14h54min, no Plenário da Câmara
Municipal de Taquara/RS, presentes os vereadores Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB),
Adalberto dos Santos Lemos (PDT) e Régis Bento de Souza (PMDB), reuniram-se esses
vereadores de Taquara/RS com outros vereadores de cidades diversas do Vale do Paranhana,
dentre elas, Igrejinha, Rolante e Riozinho. Segue anexa a esta ata a lista de presenças da
reunião. O comando dos trabalhos da reunião ficou por conta do Vereador Eduardo Carlos
Kohlrausch, seu propositor. Após declará-la aberta, o Vereador Eduardo concedeu tempo de 3
(três) minutos para cada um dos presentes falar sobre as demandas necessárias para suas
cidades. O primeiro a fazer o uso da palavra foi o Sr. Elton Dürr (Vereador de Rolante/RS).
Este comentou que uma das principais demandas para as cidades de Rolante e Riozinho era
conseguir delegado para atender a esses dois municípios. No que se refere à área da saúde,
afirmou que enquanto não houvesse um hospital grande regional, seria importante que cada
município da região se dedicasse a um determinado setor dessa área. Após o pronunciamento do
Sr. Elton Dürr, foi concedida a palavra ao Vereador Régis Bento de Souza, que, acerca das
demandas, discorreu sobre a importância de se tentar conseguir uma balança de pesagem em
rodovia da cidade de Taquara/RS. Também, falou sobre a relevância da regionalização da saúde.
Depois do Vereador Régis Souza, manifestou-se o Vereador Adalberto dos Santos Lemos,
que cogitou a possibilidade de verificar a complexidade de serviços hospitalares que cada
município consegue atender. Ainda comentou sobre o fato de tentar batalhar regionalmente para
se obter uma UTI neonatal. Na sequência, fez o uso da palavra o Sr. Elton Dürr, que
mencionou que uma das preocupações de seu município e da região é o problema com as
drogas. Depois de o Sr. Elton Dürr se manifestar, o Sr. Diogo Pretto fez o uso da palavra. Este
relatou as seguintes demandas para o município de Riozinho: a necessidade de um delegado; e
aumento de efetivo para polícia para que esta cidade tenha policiamento 24 horas. Sobre as
demandas da região mencionou a importância da regionalização da saúde, da construção de uma
UTI neonatal e de uma Casa da Gestante. A respeito da regionalização da saúde, opinou que ela
pode ocorrer sem que se tenha um hospital regional desde que cada município consiga assumir
uma especialidade. Em seguida, manifestou-se o Sr. João Angeli, que falou que as prioridades
da região se referem, sobretudo, à área da Saúde e de aumento de efetivo para segurança
pública. Após o pronunciamento do Sr. João Angeli, foi concedida a palavra ao Sr. Josué Rosa
(Presidente da Câmara Municipal de Igrejinha/RS). Este comentou que deveria ser divulgado,
nas câmaras de vereadores da região, o que já se conseguiu com as reuniões sobre as demandas
da região e o que ainda se pretende conseguir. Acerca das demandas, mencionou que deveria
estar, na pauta das reuniões, a regionalização da saúde. Sobre o trânsito, discorreu sobre a
importância da duplicação da RS 115. Assim como o Sr. Josué Rosa, o Sr. Guto Scherer
discorreu sobre a importância da duplicação da RS 115 e da Regionalização da saúde. Sugeriu,
em seu pronunciamento, que cada município fizesse moções sobre as suas necessidades e as
encaminhasse aos órgãos responsáveis. Outro assunto citado pelo Sr. Guto diz respeito ao Corpo
de Bombeiros localizado na RS 115. Afirmou que esse deveria permanecer ali, pois Igrejinha
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investiu para se ter um Corpo de Bombeiros Regional. Outra questão abordada por Guto Scherer
foi referente aos Projetos de Emenda Constitucional nos 33 e 37. Disse que todas as câmaras
deveriam fazer uma moção de repúdio a elas. Por fim, comentou que sua principal bandeira é a
prevenção contra as drogas. Após o pronunciamento do Sr. Guto Scherer, o Sr. Eduardo
Carlos Kohlrausch agendou nova reunião para o dia 24 de julho de 2013, às 15, no Plenário da
Câmara Municipal de Taquara/RS. Na sequência, as manifestações dos presentes ocorreram
com o intuito de definir a pauta para o próximo encontro entre as Câmaras. O Sr. Josué Rosa
mencionou que as prioridades da região deveriam ser elencadas. Nesse momento, o Sr.
Eduardo disse que havia anotado as prioridades citadas no encontro. Após isso, leu a seguinte
lista para os presentes: Prioridades para Riozinho e Rolante: Efetivo para Brigada e delegado de
polícia; Para Taquara: Hospital regional, UTI Neonatal, lombada eletrônica RS 239, e viaturas
para Brigada; Para Igrejinha: Combate às drogas, e duplicação da RS 115; Depois da leitura da
lista feita pelo Vereador Eduardo Kohlrausch, o Sr. Josué Rosa comentou que as demandas
poderiam ser inseridas em 3 (três) eixos para organizar a pauta das próximas reuniões: 1º Saúde;
2º Segurança Pública; 3º Mobilidade Urbana. Depois disso, às 16h24min, a reunião foi suspensa
para um breve intervalo. Às 16h35min, continuou a reunião. Para concluir a reunião, ficou
acertado entre os presentes que, no próximo encontro, seriam convidados o Professor Delmar
Backes (Presidente do COREDE) e também um representante da CICS/VP. Esta entidade será
convidada devido aos estudos que tem realizado sobre saúde, segurança e mobilidade urbana na
região. Ficou combinado que em ofício a ser encaminhado a CICS/VP constará pedido para que
esta entidade apresente alguns dados sobre as pesquisas realizadas nos temas anteriormente
mencionados. Ao fim da reunião, o Vereador Régis Souza sugeriu que fosse elaborado um
demonstrativo com as metas para as próximas reuniões e também um relatório das conquistas
obtidas devido às reuniões anteriores. Nada mais havendo a tratar, às 16h46min, o Vereador
Eduardo Kohlrausch declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu Tiago Roberto
Mossmann, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, segue assinada por mim e pelos
vereadores do Legislativo taquarense presentes ao encontro.
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