
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 

2021, PERTINENTES A VIAGEM AUTORIZADA, REALIZADA À CAPITAL 

ESTADUAL. 

 

 

A viagem teve início às 15h do dia 26/09, com deslocamento do município de 

Taquaruçu do Sul para a Capital Estadual Porto Alegre. 

 

 

No dia 27 de setembro de 2021, às 08:45hrs, agenda adiantada no gabinete 

do Secretário de Obras e Habitação, Sr. José Luiz Stédile, afim de conciliar outra 

visita no horário das 10:30hrs. 

O objetivo da audiência era de reforçar as solicitações de nosso Município 

perante o Estado do Rio Grande do Sul, e também aos pleitos encaminhados ao 

Gabinete do Secretário através dos ofícios do Vereador Claudemir Gambin nº 

004/2021, 005/2021 e 007/2021 que visavam sobre:  

o Perfuração de 02 (dois) poços artesianos nas comunidades de Linha Barra do 

Fortaleza e Linha Cerro Alto, contemplando aproximadamente cerca de 59 

(cinquenta e nove) famílias, que não são atendidas por sistema de abastecimento de 

água potável; 

o Adesão e o cadastramento do Município de Taquaruçu do Sul/RS no convênio 

com o Governo Estadual no Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, o qual visa 

atender 11 mil famílias com maior déficit de saneamento no território no Estado; 

o Empréstimo de maquinários; 

Também, aproveitou-se a oportunidade para debater outros assuntos 

relacionados a habitação em geral, bem como divulgar a Feira da Agricultura 

Familiar, que acontece mensalmente em nosso município. 

Na oportunidade, o Secretário acenou sobre a possibilidade de 

atendimento as demandas solicitadas, em especial sobre a destinação de recursos 

para a perfuração dos poços artesianos, onde repassou que o Município poderá ser 

contemplado com a perfuração de 1 ou 2 poços artesianos, no valor de 70 mil reais 

cada, cabendo ao município a contratação de uma empresa para perfuração. 



Em relação ao programa NENHUMA CASA SEM BANHEIRO, o secretário 

explicou sobre o funcionamento do programa, que é destinado somente para as 

famílias que residem no perímetro urbano, e que, a família não poderá ter banheiro 

na sua residência. Para cada banheiro será repassado o valor de 8 mil reais, 

utilizando um projeto padrão. Desta forma, cabe inicialmente, ao município realizar 

um levantamento de quantas residências não possuem banheiro, e de acordo com 

esse levantamento será analisado se o município será ou não contemplado com o 

programa.   

Acerca do empréstimo de maquinários, a solicitação inicial foi para 

cedência de escavadeiras hidráulicas para recuperação, manutenção de estradas 

vicinais e/ou desassoreamento de rios/riacho, no qual, o Secretário informou que 

estará verificando a disponibilidade da cedência, e em não havendo disponibilidade 

colocará o município na fila de espera. Enfatizou que, em caso de o município ser 

comtemplado, a máquina ficará disponível por cerca de dois meses, e poderá realizar 

vários tipos de serviços. Por fim, colocou-se à disposição do município no que for 

necessário. 

 

Na mesma manhã, às 10h30min a agenda estava programada com a 

Deputada Federal Maria do Rosário, onde incialmente o Prefeito agradeceu a 

emenda enviada neste ano ao município no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

emenda esta conseguida através de contatos deste Vereador, Claudemir, e esposa 

Viviane Albarello.  

Ainda, foi solicitado que em havendo disponibilidade, que a deputada 

pudesse viabilizar novos recursos ou município. 

Por fim, convidou-se a Deputada para visitar o município, bem como 

avaliar a possibilidade de realizar uma palestra, ou roda de conversa com as 

mulheres taquaruçuenses, em data a ser marcada provavelmente perto do Dia da 

Mulher ou durante a Programação da Feira do Peixe 2022. 

A Deputada ficou muito feliz com a visita, e solicitou que a informassem 

com brevidade sobre a data da palestra, para não agendar outros compromissos, e 

que com certeza estará visitando o nosso município e realizando uma roda de 

conversa, em especial com a classe feminina.   

 

https://www.camara.leg.br/deputados/74398


 

Ainda no dia 27 de setembro, pela parte da tarde, às 14hrs, foi cumprida 

agenda de visitas no Gabinete da Assessoria da Secretaria de Agricultura, com 

o Sr. Erli Teixeira. O objetivo da visita era de reforçar o pedido de atenção referente 

aos pleitos do nosso Município, em especial os enviados pelo Vereador Claudemir 

Gambin através dos Ofícios nº 003/2021, 006/2021 e 008/2021 que versavam sobre: 

 Ampliação de recursos para o desenvolvimento rural; 

o Aquisição de 2 (duas) plantadeiras e 1 (um) distribuidor de calcário que serão 

destinados a um grupo da patrulha agrícola do município de Taquaruçu do Sul/RS, 

visando atender as necessidades dos agricultores; 

o Perfuração de 02 (dois) poços artesianos nas comunidades de Linha Barra do 

Fortaleza e Linha Cerro Alto, contemplando aproximadamente cerca de 59 

(cinquenta e nove) famílias, que não são atendidas por sistema de abastecimento de 

água potável; 

o Subsídio para compra e aplicação de calcário no município de Taquaruçu do 

Sul; 

O assessor entrou em contato com o responsável da Secretaria de Obras da 

região Alto Uruguai, para ter informações sobre as máquinas de perfuração de poços 

artesianos, onde informou que os maquinários já estão na região realizando esses 

serviços, e que, possivelmente nos próximos meses estarão no município, para 

atender esta demanda. Em relação as solicitações de implementos agrícolas e 

distribuição de calcário, o Estado não pode atender essa demanda, pois não 

possuem programas de destinação de maquinários agrícolas e distribuição de 

calcário. 

 

Por fim, a agenda de visitas do dia 27 finalizou às 15hrs, no Gabinete do 

Deputado Estadual Elton Weber, por ser um grande incentivador da Agricultura 

Familiar, aproveitou-se a oportunidade para divulgar e convidar o deputado para 

prestigiar a Feira da Agricultura Familiar, que acontece mensalmente no município. 

O Deputado inicialmente deu os parabéns pela iniciativa da Administração em apoiar 

os pequenos produtores rurais, que foram muito castigos na pandemia e por 

estiagens. Sinalizou que ainda este ano pretende organizar sua agenda e realizar 

uma visita na feira, bem como verificar a disponibilidade de recursos para que 



engrandecer e aumentar o evento. Também foi reafirmado sobre o oficio 

encaminhado há alguns meses atrás, sobre a solicitação de implementos agrícolas 

para formação de novas patrulhas agrícolas no município, no qual, informou grandes 

chances de poder atender essa demanda que ajudará muitos agricultores familiares, 

que são a base do munícipio. 

 

Encerradas as visitas, teve início no mesmo dia, às 16hrs, a viagem de 

retorno para o município de Taquaruçu do Sul/RS, com chegada às 22hrs. 

 

 

CLAUDEMIR GAMBIN 
Vereador 

 


