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Ata de Reunião da Comissão Temporária de Terras, Patrimônio e Habitação da 

Câmara Municipal de Taquara com os demais Vereadores, com o Prefeito, com 

autoridades diversas e com a comunidade de Padilha em 20.03.2013 

 

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às 19h10min, na Sociedade 14 de 

Outubro - Padilha, presentes os vereadores da Comissão Temporária de Terras, Patrimônio e 

Habitação, Sr. Guido Mário Prass Filho – Presidente; Sr. Lauri Fillmann - Relator; e Sr. 

Telmo Vieira – Vogal, reuniu-se a referida Comissão com autoridades diversas e com a 

comunidade de Padilha para debater sobre possível construção de barragem na localidade de 

Padilha – Rio da Ilha. Dentre as autoridades mencionadas anteriormente, fizeram parte da 

Mesa-Diretora da reunião o Prefeito Municipal de Taquara, Sr. Tito Lívio Jaeger Filho, o 

Presidente da Câmara Municipal de Taquara, Sr. Nelson José Martins, os Vereadores do 

Legislativo taquarense Adalberto Carlos Soares (PP), Régis Bento de Souza (PMDB), 

Valdecir Vargas de Almeida (PDT), os membros da Comissão Temporária de Terras, 

Patrimônio e Habitação já citados anteriormente, o Sr. Gerri Machado (Representante da 

Assessoria Técnica do Gabinete da Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã 

do Governo do Estado), o Sr. Alexandre Rodrigo Haag (Coordenador da Consulta Popular do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul), o Sr. João Carlos de Brito (Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara/RS), o Sr. Mário Pires (Secretário Distrital 

de Padilha), o Sr. Filipe Pereira Dias (Representante do escritório municipal da EMATER), e 

o Sr. Adolfo Klein (Vice-Presidente do COMITESINOS). Depois da composição da Mesa-

Diretora, a Diretora Legislativa da Câmara Municipal de Taquara, Sra. Marilene 

Wagner, convidou os participantes da reunião a visitarem o site da Câmara Municipal de 

Taquara e a acessarem um link para assistir a um vídeo sobre a construção de pequenas 

barragens. Após isso, informou aos presentes que passaria uma lista de presenças contendo 

uma enquete para ver se os presentes manifestavam-se favoráveis ou contrários à construção 

de barragens na localidade de Padilha – Rio da Ilha (Segue anexa a presente ata a lista com a 

referida enquete). Depois do pronunciamento da Diretora Legislativa, ela passou a palavra ao 

Presidente da Câmara Municipal de Taquara, Sr. Nélson José Martins. Este falou, em nome 

da Câmara, que os vereadores são contrários à construção de barragem, porque, segundo ele, 

há outros meios para se resolver o problema de falta de água. Após o seu pronunciamento, o 

Presidente da Câmara Municipal de Taquara passou o comando dos trabalhos da reunião ao 

Presidente da Comissão Temporária de Terras, Habitação e Patrimônio, Vereador Guido 

Mário Prass Filho. Em um primeiro momento, o Sr. Guido Mário saudou os presentes. 

Depois, discorreu sobre o fato de que, no Vale dos Sinos, existem duas situações: no verão, 

há a falta de água; no inverno, ocorrem enchentes. Comentou que quer que o governo use o 

dinheiro para alternativas para água. Sugeriu a criação de açudes em 2 estágios: um de 

manutenção de água e outro de contenção. Depois de se pronunciar, o Vereador Guido Mário 

Prass concedeu a palavra ao Sr. Adolfo Klein (Vice-Presidente do COMITESINOS). Este 

explanou sobre o funcionamento do COMITESINOS. Quanto à construção de barragens, 

afirmou que nada será feito sem ouvir, em audiências públicas, os usuários da bacia dos 

sinos. Após isso, foi concedida a palavra ao Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho, que, depois de 

saudar os presentes, comentou que a verba do governo federal liberada é para estudos sobre o 

que se pode fazer para amenizar desastres naturais, enchentes, etc. Segundo ele, essa verba 
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não era especificamente para a construção de barragens. Em nome da administração de 

Taquara, o Prefeito manifestou-se contrário à construção de barragens. Depois do 

pronunciamento do Prefeito de Taquara, fez o uso da palavra o Sr. Gerri Machado. Este 

declarou que estava representando o Secretário de Planejamento e Gestão do Rio Grande do 

Sul, Sr. João Motta, e o Governador Tarso Genro. Afirmou aos presentes que, no Rio Grande 

do Sul, o governo está trabalhando em projetos de construções de barragens. Porém, falou 

que o governador não é favorável à construção de barragens na região de Padilha – Rio da 

Ilha. Disse que o governador mandou dizer que nada vai ser feito sem a concordância das 

pessoas dessa comunidade. Comentou que se o estudo de viabilidade apontar a construção de 

uma barragem em Padilha, o governo ouvirá a opinião da comunidade para saber se esta quer 

ou não a barragem. Por fim, ele sugeriu a criação de uma comissão na Câmara para 

acompanhamento sobre o assunto em questão. Após o pronunciamento do Sr. Gerri 

Machado, o Vereador Guido Mário concedeu à palavra aos vereadores da Comissão de 

Terras, Patrimônio e Habitação. Os vereadores Lauri Fillmann e Telmo Vieira 

manifestaram-se também contrários à proposta de construção de barragem em Padilha – Rio 

da Ilha. Em seu pronunciamento, o Vereador Telmo Vieira declarou que queria fazer parte 

da Comissão mencionada pelo Sr. Gerri Machado. Após isso, o Vereador Guido Mário 

sugeriu à Comissão de Terras, Habitação e Patrimônio que esta encaminhasse documento ao 

estado para que este altere o termo “estudo de barragem” para “estudo de concepções para 

intervenções estruturais e não-estruturais em relação à bacia do Rio dos Sinos com as suas 

águas”. Em relação à Taquara, comentou que o estado colocasse os termos dessa forma. Na 

sequência, manifestaram-se os Vereadores Adalberto Soares, Valdecir Vargas de 

Almeida e Régis Bento de Souza. Esses se demonstraram contrários à construção de 

barragem em Padilha. O Vereador Adalberto Soares também declarou que queria fazer 

parte da comissão da Comissão citada pelo representante do governo do estado, Sr. Gerri 

Machado. Depois disso, o Sr. Alexandre Rodrigo Haag (Coordenador da Consulta Popular 

do Governo do Estado do Rio Grande do Sul), comentou que a postura do governo do estado 

seria o de manter diálogo com a comunidade sobre o assunto em questão. Após o 

pronunciamento do Sr. Rodrigo, fizeram o uso da palavra os Senhores João Carlos de Brito 

(Presidente do Sindicato dos Trabalhadores rurais de Taquara/RS), Mário Pires (Secretário 

Distrital de Padilha), e Filipe Pereira Dias (Representante do escritório municipal da 

EMATER). Também, demonstraram-se contrários à proposta de construção de barragem em 

Padilha. Ao final da reunião, foram recolhidas 233 (duzentas e trinta e três) assinaturas com a 

enquete sobre o fato de ser a favor ou contra a construção da barragem. 7 (sete) pessoas 

assinaram, mas não responderam à enquete. As outras 226 (duzentas e vinte e seis) pessoas 

votaram contra a construção da barragem. Por fim, o Vereador Guido Mário Prass passou à 

presidência da reunião ao Presidente da Câmara, Sr. Nelson Martins, que agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a reunião, às 20h45min. E, para constar, eu, Tiago 

Roberto Mossmann, Secretário da Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e achada 

conforme, vai assinada por mim e pelos vereadores presentes na Reunião. 

 

 

 

 


