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Ata da Reunião para criar uma linha de produção para exportação com os 

moveleiros de Taquara 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às 15h12min no Plenário 

da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para juntos 

buscar uma forma de produzir linha para exportar apresentando algumas vantagens de 

fabricar para o mercado internacional. A presente Reunião teve como propositor o 

Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP) conforme Requerimento n° 

17/2016 aprovado na Sessão Ordinária do dia 10 de fevereiro de 2016. Estiveram 

presentes os Senhores, Dircinei Antonelo (Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Agricultura e Pecuária), Dr. Fábio Brack (Assessor Jurídico da Câmara de 

Vereadores de Taquara), Dorneles Sita Fagundes (Responsável pelo PEIEX), Lauri 

Natalício Fries (Contador da cidade de Taquara), Maria Luiza Monteiro de Barros 

(Professora no Curso Design de Móveis no Cimol), Juçana Candemil (Coordenadora 

do Curso de Design de Móveis do Cimol), Rafael Roth Fries (Funcionário da Câmara 

de Vereadores de Taquara), Gabriel Jordani (Gerente de Pessoa Jurídica do Banco do 

Brasil de Taquara), Luis Fernando Dal Forno (Gerente de Pessoa Jurídica da Caixa 

Econômica Federal de Taquara), Gabriel Salvador Fogaça (Diretor Institucional da 

Federação de Jovens Empresários do RS) e os seguintes Senhores moveleiros: Vilmar 

Ribeiro, Fulvio Lima, Tiago Leão, Paulo Vargas e Ademar Lorscheitere. Presente os 

Vereadores, Guido Mario Prass Filho (PP), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos 

(PP) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausente os Vereadores, Adalberto 

Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira 

(PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Idalci Renato Lamperti (PMDB), Lauri 

Fillmann (PDT), Luiz Calos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel 

(PSC), Nelson José Martins (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Telmo Vieira 

(PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Os demais presentes constam na lista de 

presença em anexo na Ata, bem como o depoimento dos presentes na reunião encontra-

se gravado na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-ROM. O Vereador Roberto 

Timóteo saudou a todos. Disse que como Vereador tem uma busca constante de 

beneficiar a nossa comunidade, que a gente possa melhorar o emprego, renda e a 

qualidade de vida das pessoas que vivem nesta cidade. Estamos buscando informações 

do que esta acontecendo hoje no mercado internacional com a exportação, então eu 

particularmente vi a possibilidade que a nossas empresas podem produzir sim na busca 

da exportação. O Senhor Dorneles Fagundes cumprimentou a todos. Disse que os 

moveleiros podem contar com o apoio da FACCAT e oportunamente pode se detalhar 

todas as informações do processo de exportação de como tudo funciona. O Senhor 

Lauri Fries disse que efetivamente se deve pensar em exportar em função das 

vantagens que se tem a exportação. Nós temos uma área de cursos dentro da FACCAT 

que pode ser programada para esta área de informação de custos, de preço de venda, da 

área tributária com exceção efetivamente da questão de exportação. O Senhor Tiago 

Leão disse que esteve em três reuniões em escritórios de exportação em Novo 

Hamburgo, fez uma pequena explanação do que lhes falaram nestas reuniões. O 
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Vereador Roberto Timóteo disse que vai ser feito pesquisas para ver os países que mais 

compram móveis, também será alevantado sobre material, valores e etc. Depois destas 

informações concluídas vai ser agendada uma segunda reunião. Nada mais havendo a 

tratar, às 17h22min, o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP) declarou 

encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Aline 

Sjtormowski Dorscheidt, servidora da Câmara Municipal de Taquara/RS, lavrei a 

presente Ata que segue assinada por mim e pelos Vereadores do Legislativo 

Taquarense. Sala de Sessões, 16 de março de 

2016........................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


