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Ata da Reunião com o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública – CONSEPRO, para 
prestação de contas da verba repassada pelo Município, para fins de auxílio no aluguel dos 

Policiais que prestam serviço em nossa cidade, realizada na Câmara de Vereadores  de 
Taquara/RS 

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 14h15min no Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião com representante do 

CONSEPRO, para a prestação de contas da verba repassada pelo Município de Taquara, para 

auxílio no aluguel dos Policiais. Esta reunião tem como propositor o Vereador Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira, solicitada na Sessão Ordinária do dia treze de outubro de dois mil e 

quatorze, através do Requerimento Verbal, aprovada por unanimidade. Estiveram presentes os 

Vereadores Telmo Vieira (PTB), Regis Bento de Souza (PMDB), Guido Mário Prass Filho 

(PP), Anildo Ribeiro Araújo (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Adalberto Carlos 

Soares (PP). Estavam ausentes os Vereadores Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo 

Carlos Kohlrausch (PTB), Lauri Fillmann (PDT), Moises Cândido Rangel (PSC), Nelson José 

Martins (PMDB), Sandra Beatriz Schaefer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira 

(PTB), Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Representando o Presidente do CONSEPRO, se 

fez presente o Senhor Denis Badermann de Lemos. Foi apresentado pelo CONSEPRO, o 

relatório onde consta os valores repassados pelo mesmo, do mês de janeiro à setembro de 

2014. Também foi esclarecido que o CONSEPRO é a construção dos elementos que dão 

suporte ao cidadão de uma cidade. O CONSEPRO não é um mero órgão repassador de verbas 

como já foi no passado, como era visto que somente comprava tinta, folhas para a Polícia Civil 

ou pneus paras as viaturas da Brigada Militar. Este órgão tem um compromisso que foi 

reativado em 2004, pois estava à dezoito anos sem funcionamento em nossa cidade. Temos 

visto que o índice de segurança tem atingido aos itens no vermelho. O CONSEPRO trabalha o 

escopo principal que é o cidadão. Trabalhamos e centralizamos as ideias da Brigada Militar, 

Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário no que diz respeito a Processos Crime, 

Defensoria Pública, Conselho Tutelar, Órgãos de Proteção ao Idoso, Deficiente, Necessitado e 

ao Carente. Portanto o CONSEPRO não é mais aquele órgão que somente realiza repasses de 

verbas, mas sim um órgão onde possam realizar Projetos. A exigência da Câmara faz com que 

cada dia sejamos mais cumpridor da tarefa de auxiliar na Segurança Pública. O repasse 

efetuado pelo Executivo ao CONSEPRO é tão somente para auxílio no aluguel do Soldado da 

Brigada Militar, Polícia Civil, no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais). Portanto, esta verba é 

exclusivamente para este fim, não podemos utilizá-la para outro fim, pois contabilmente não 

teríamos como explicar. Agora se o policial utilizar para outro fim, o CONSEPRO não tem 

como fiscalizar. É bastante importante a Câmara de Vereadores estar presente nas reuniões do 

CONSEPRO, pois o Vereador tem o poder de fiscalização, tem o poder de saber de onde vem 

a verba e fiscalizar. Seria muito importante se tivéssemos um Vereador fazendo parte do 

CONSEPRO. O CONSEPRO tem um seminário pronto sobre Segurança Pública, para 

apresentar aos Vereadores, assim que for agendado. Isto fará com que  entendem melhor como 

funciona este órgão. Foi também solicitado pelo propositor da reunião, Vereador Luiz Carlos 

Balbino Oliveira, que o CONSEPRO repasse mensalmente a esta Casa Legislativa, os 

relatórios com os repasses efetuados. O Senhor Denis enfatizou a importância do CONSEPRO 
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na comunidade e que juntamente com a Câmara trazer algo de bom para a sociedade de 

Taquara. Também informarão a Câmara das reuniões a serem realizadas, para que os 

Vereadores possam participar e entenderem melhor como funciona este mecanismo. 

Agradeceu e colocou-se a disposição para auxiliar no que for necessário. Nada mais havendo a 

tratar, às 16h10min o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira declarou encerrada a reunião 

e agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu Maria Lucia de Oliveira Souza, 

Auxiliar Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, lavrei a presente ata, 

que segue assinada por mim e pelos Vereadores presentes na reunião. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


