Ata de reunião com a finalidade de debater sobre o “Lar das Meninas de Taquara”,
ocorrida em 27.06.2013
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às 17h06min, na Sala de
Reuniões da Câmara Municipal de Taquara/RS, presentes os Vereadores Sirlei Teresinha
Bernardes da Silveira (PTB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Adalberto Carlos Soares (PP) e
Valdecir Vargas de Almeida (PDT), reuniram-se esses vereadores com representantes do Poder
Executivo Municipal, dentre eles: o Sr. João Luiz Ferreira (Secretário de Obras e Serviços
Urbanos), os Senhores Jussiê Teixeira e Lenara Ballin (Representantes da Secretaria Municipal
de Assistência Social). Estiveram também presentes, na reunião, a Sra. Nara Mattos
(Representante da Associação dos Contabilistas – ACON) e o Sr. Hélio Cardoso Neto (Assessor
Jurídico da Câmara Municipal de Taquara/RS). O intuito do encontro foi novamente debater
sobre a situação do “Lar das Meninas”, local que abrigava crianças em situação de risco do
Município de Taquara/RS e que fechou suas portas nesse ano. A reunião em questão foi
solicitada pela Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, que comandou os trabalhos
dessa. Depois de declarar aberta a reunião, a Vereadora Sirlei Bernardes da Silveira informou
aos presentes sobre a resposta dada pelo Instituto Adventista Cruzeiro do Sul – IACS (atual
ocupante do antigo prédio utilizado pelo “Lar das Meninas”) acerca da possibilidade dessa
instituição liberar o prédio onde funcionava o referido Lar para que Taquara tivesse um espaço
para abrigar crianças em situação de risco. Para tanto, a Vereadora Sirlei leu o ofício nº 28 –
IACS. Insatisfeitos com a resposta, os presentes decidiram o seguinte: 1º) Enviar uma
correspondência (AR) para o Presidente da Associação para Investimento Social - AIS
(proprietária do ex-prédio do Lar das Meninas), discorrendo sobre a importância da cidade de
Taquara/RS ter um abrigo para crianças em situação de risco, com vistas a sensibilizá-los para
que essa associação entre em negociação com o município sobre o espaço em questão. Com o
AR, serão enviadas cópias de todas as atas referentes às reuniões que já ocorreram para debater
sobre o tema central dessa, ou seja, o fechamento do “Lar das Meninas”. 2º) Lançar o caso na
imprensa, colocando fotos sobre como era e como está o Lar das Meninas hoje, para que a
comunidade se mobilize em prol de Taquara ter um abrigo para crianças em situação de risco.
3º) Tentar procurar outra área para o município dispor de um abrigo para as crianças em
questão. 4º) Requisitar os bens doados por entidades ao Lar das Meninas, os quais estão hoje no
prédio ocupado pelo IACS. Nada mais havendo a tratar, às 17h37min, foi concluída a reunião.
E, para constar, eu, Tiago Roberto Mossmann, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim
e pelos vereadores do Legislativo taquarense presentes ao encontro.
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