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Ata de reunião com a finalidade de debater sobre o “Lar das Meninas de Taquara”, 

ocorrida em 05.08.2013 

 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às 13h39min, na Sala das Entidades 

da Câmara Municipal de Taquara/RS, presentes os vereadores do Legislativo taquarense Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Régis Bento de 

Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Adalberto dos Santos Lemos 

(PDT), e Telmo Vieira reuniram-se esses vereadores com representantes do Conselho Tutelar de 

Taquara/RS, da Assistência Social, e de entidades diversas, tais como, ACON (Associação dos 

Contabilistas) e Sindilojas. A reunião em questão foi presidida pela Vereadora Sirlei, que a 

declarou aberta e, na sequência, discorreu sobre as razões do encontro, as quais estavam 

relacionadas à venda dos móveis do “Lar das Meninas”, os quais em sua maioria foram doados 

pela comunidade taquarense a esse lar. Diante desse fato, a Comissão Legislativa Pró-Criança e 

Adolescente com a assistência do Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Taquara/RS 

elaborou ofício a ser dirigido à Promotora de Justiça, Sra. Natália Cacliari, solicitando “as 

providências legais cabíveis em relação ao encerramento das atividades do Lar das Meninas”. 

Segue em anexo cópia desse ofício, que foi lido pela Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da 

Silveira durante a reunião para ouvir a opinião dos presentes e coletar assinaturas desses em 

caso de concordância do encaminhamento do ofício à Promotoria Pública. No decorrer da 

leitura, a Vereadora Sirlei alertou que uma alteração deveria ser feita no ofício. Essa alteração 

dizia respeito à troca do nome “Jorge Fabro” (na linha 7, da segunda folha) para o nome 

“Marcos Luiz Lima de Oliveira Júnior”, pois foi essa última pessoa quem esteve na reunião 

mencionada no documento. Após a leitura do ofício, os representantes do Conselho Tutelar (Sr. 

Gilmar Breier, Sr. José Antônio Rodrigues da Silveira, Sra. Silvia Isabel Prass, Sra. Laura 

Fagundes Prestes) assinaram a última folha desse documento. O mesmo foi feito pelos 

representantes do Sindilojas (Sr. Flávio Comasseto e Sra. Mônica Heidrich), da ACON (Sra. 

Nara Mattos), e pelos representantes da Comissão Pró Criança e Adolescente, do Legislativo 

taquarense, presentes à reunião. Algumas assinaturas com o nome de outras entidades como 

FACCAT, Rotary entre outras ficaram de ser recolhidas pela Presidente da Comissão Pró-

Criança e Adolescente da Câmara Municipal de Taquara/RS, Sra. Sirlei Teresinha Bernardes da 

Silveira. Nada mais havendo a tratar, às 14h27min, foi concluída a reunião. E, para constar, eu, 

Tiago Roberto Mossmann, servidor da Câmara Municipal de Taquara/RS, lavrei a presente ata, 

que segue assinada por mim e pelos vereadores presentes ao encontro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


