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Ata da reunião referente ao Programa Microcrédito 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 19h00min no Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a reunião para a 

comunidade taquarense tomar conhecimento que este Programa possibilita aos 

microempreendedores formais ou informais dar uma dinâmica em seus negócios. A 

presente Reunião teve como propositor o Vereador Telmo Vieira (PTB), conforme 

Requerimento verbal aprovado na Sessão Ordinária do dia 16 de fevereiro de 2016. 

Estiveram presentes os Senhores Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Agricultura e Pecuária Senhor Dircinei Antonello, Superintendente de 

Micro Crédito do BANRISUL Senhor Roberto Zimmer e representando o Portosol 

Senhor Cristiano Morss. Presente o Vereadore Telmo Vieira (PTB). Ausente os 

Vereadores, Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu 

Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PDT), Guido Mario Prass 

Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Calos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés 

Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), 

Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PP), Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira (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 Telmo Vieira saudou a todos. Disse que esta 

reunião é importantíssima ainda mais no momento de crise que estamos vivendo, estou 

fazendo aquilo que é necessário propor esta divulgação a comunidade. O Senhor 

Cristiano cumprimentou a todos. Disse que hoje no Município de Taquara o 

empreendedor pode ter acesso ao microcrédito pode financiar até dez mil reais pra 

investimento em capital de giro que é comprar mercadoria, matéria prima ás vezes 

fazer um panfleto fazer uma propaganda. E para investimento físico, pra comprar 

equipamentos, fazer reformas ou ampliação pode ser de até quinze mil reais. O Senhor 

Roberto Zimmer cumprimentou a todos. Disse que onde há geração de microcrédito a 

no mínimo a geração de um emprego ou a manutenção dele. Aqui em Taquara já 

aconteceram um mil cento e cinquenta e uma operações de microcrédito, mais de cinco 

milhões já foram direcionados ao Município aqui de Taquara. Então a gente pode 

afirmar que manteve ou gerou quase ou próximo a mil empregos. O Vereador Telmo 

Vieira disse que vai fazer um encaminhamento para fazer a semana do 

empreendedorismo, chamando a comunidade para que a mesma tenha a possibilidade 

de criar em tempo de crise. Nada mais havendo a tratar, às 19h45min, o Vereador 

Telmo Vieira 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, 18 de abril de 

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


