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Ata da Reunião referente á Criação de um Fórum de Desenvolvimento Local com 

Foco na Exportação 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às 15h35min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a reunião para tratar sobre a criação do Fórum de 

Desenvolvimento Local com Foco na Exportação conforme Requerimento Verbal de autoria do Vereador 

Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos que foi aprovado em Sessão Ordinária do dia 27 de agosto do 

corrente ano. Estiveram presentes os Senhores Marcelo Silva Maciel (Gerente Geral do Banco do Brasil de 

Taquara), Dorneles Sita Fagundes (Coordenador do PEIEX - Projeto Extensão Industrial Exportadora), 

Renata Likoski Matos (Técnica Meio Ambiente – Sindicato Rural do Vale do Paranhana), Luis Fernando 

Dal Forno (Gerente da Caixa Econômica Federal de Taquara), Naira Marcia Breier (Gerente do Correio de 

Taquara), Alice Luz Lehnen (Diretora do Conselho Fiscal da Câmara da Indústria, Comércio, Serviços e 

Agropecuária do Vale do Paranhana/CICS-VP). Presente o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos 

Santos (PP). Ausente os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 

Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), 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), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira (PTB), 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 

abriu a reunião falando que a ideia de iniciar este processo foi através do curso que foi realizado na 

FACCAT, o curso deveria ser aberto para mais pessoas para que as essas pudessem ter esse conhecimento. 

E com isso foi pensado em criar um Fórum de Desenvolvimento Local. Disse que tem conversado muito 

com empresários, também na área da agricultura, que hoje também tem a possibilidade de buscar novas 

fronteiras na questão da importação. O Senhor Dorneles Fagundes disse que o curso no qual o Vereador 

Beto Timóteo se refere teve como objetivo maior a disseminação da cultura exportadora, pois ainda temos 

dificuldade de convencer o empresário que exportar não é tão difícil e com risco tão grande.  Parabenizo o 

Vereador Beto Timóteo pela ideia, a iniciativa é muito interessante e muito importante. No meu 

entendimento o Fórum pode trazer uma contribuição significativa, principalmente para conscientização do 

despertar desses empresários que ás vezes tem uma dificuldade de enxergar o potencial que ele tem que a 

empresa e o produto dele tem, isso muitas vezes acaba se tornando produtos com aceitação muito boa e com 

resultados muito interessantes. A Senhora Naira Breier disse que a iniciativa é ótima, parabenizou a ideia e 

deu a sugestão de viabilizar o que a nossa região do Vale do Paranhana produz, que tipo de produto pode 

ser agregado. O Senhor Luis Fernando Forno disse que a Caixa tem alguns incentivos bem interessantes 

para tais organizações, tem um juro bem reduzido. A gente busca divulgar isto porque muitas vezes o 

gerente não quer se envolver porque da muito trabalho, este não é o pensamento da Caixa de Taquara o 

objetivo da mesma é dar o maior incentivo. As pessoas que procuram créditos principalmente os que têm o 

MEI não tem noção do que estão fazendo. O Senhor Marcelo Silva Maciel disse que o Banco do Brasil pode 

estar oferecendo as linhas de financiamento. O Banco do Brasil desenvolve turmas de capacitação pros 

empresários, inclusive se tiver interesse na cidade podemos tentar organizar uma turma, dia vinte e três 

deste mês a cidade de Sapiranga terá um evento sobre COMEX se dispõe em ver com alguns empresários 

da cidade se tiverem interesse, o evento é das nove horas até á uma hora, voltada exatamente para a região. 

O Vereador Roberto Timóteo disse que o mercado interno esta muito ruim, e tem grandes possibilidades e 
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garantias de exportações e de pagamentos no mercado externo, tem diversas possibilidades que não se tem 

no mercado interno, basta se organizar. Então neste sentido eu gostaria de pedir que pensássemos em uma 

data futura pra fazermos o Fórum de Desenvolvimento, a ideia seria contar com o apoio do PEIEX, da 

FACCAT, contar com os Bancos no sentido de trazer esta orientação pras pessoas que vão estar presentes 

neste evento, a Naira com relação ao Banco do Brasil aos Correios, que a gente consiga dar andamento 

nisso, provavelmente na próxima reunião vai ter alguém do Executivo, nós estamos sem Secretário de 

Desenvolvimento, nos próximos dias vai ter a indicação do Secretário de Desenvolvimento do Município, 

na próxima reunião talvez ele já esteja presente conosco participando. A Senhora Alice Lehnen disse que 

pra fazer um Fórum Municipal, teríamos que buscar o que vai ser proposto, teríamos que aprofundar mais 

antes de se fazer um Fórum se não ele se torna um Fórum de papel e Taquara precisa sair desta questão do 

papel. O Vereador Roberto Timóteo disse que se encaminha para um Fórum Regional, pois a tendência é 

agregar mais. O Senhor Dorneles Fagundes disse que antes de marcar uma nova data para a reunião é 

preciso conversar com a APEX, pois a mesma é fundamental neste processo. O Vereador Roberto Timóteo 

disse que vamos aguardar a data para fazer uma nova reunião e dai depois começaremos as tratativas para se 

desenvolver o Fórum. Nada mais havendo a tratar, às 16h15min, o Vereador Roberto Timóteo agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a reunião. 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, 21 de setembro de 

2015.........................................................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


