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Ata da Reunião referente á Lei do Incentivo as Empresas 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, às 15h35min no Plenário da 
Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para ser discutidos 
inovações e aprimoramentos da Lei de Incentivo ás Empresas de nosso Município. A presente 
Reunião teve como propositor o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP) 
conforme Requerimento n° 017/2015 aprovado na Sessão Ordinária do dia 18 de fevereiro de 
2015. Estiveram presentes os Senhores, Sergio Inácio Luce (Presidente Sindicato Rural 
Paranhana), Senhor Osmar Gonzaga (Presidente da Associação Regional de Produtos do Leite 
e Derivados), Senhora Marilene Pinto (Conselheira do COMUDE – Conselho Municipal do 
Desenvolvimento, e representando a Secretária Municipal de Desenvolvimento), Senhor 
Daniel Henemann (Vice Presidente do COMUDE), Senhora Patrícia Fauth (Coordenadora 
Geral dos Conselhos), Senhora Marilene Wagner (Presidente do COMUDE), Senhora Leila 
Maria Bischoff (Secretaria da COMUDE), Senhor Luciano Bonsembiante Campana (Assessor 
Jurídico desta Casa Legislativa). Presente os Vereadores, Roberto Timóteo Rodrigues dos 
Santos (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). 
Ausente os Vereadores, Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 
Arleu Machado de Oliveira (PP), 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), Telmo Vieira (PTB), Valdecir Vargas 
de Almeida (PROS). O depoimento dos presentes na reunião encontra-se gravado na íntegra 
no arquivo digital de áudio no CD-ROM em anexo. O Vereador Roberto Timóteo abriu a 
reunião falando sobre a facilidade em que algumas empresas são beneficiadas com os bens 
do Município, acho que é o momento de pensarmos em algo diferente, a gente vê na Lei que 
existe a possibilidade de venda do imóvel e não doação como acontece em muitos 
momentos. A Senhora Leila Maria seguiu falando sobre algumas mudanças que foram feitas 
na forma de concessão. Criamos um documento com molde da documentação necessária pra 
que possa fazer essa doação, enfim, o que o executivo acha que o melhor lhe convém. A 
Senhora Marilene Wagner seguiu falando sobre a sua preocupação em passar uma área de 
terra para a empresa, passar a escritura para a mesma, para conseguir buscar o 
financiamento e construir, e daqui a pouco tem que devolver para o Município por não ter 
condições de mantê-la, ás vezes por falta de funcionários, pelo faturamento baixo. Eu penso 
assim que os empresários precisam ser abraçados, precisam ser acolhidos e temos que ajuda-
los. Sempre preservando o patrimônio do Município, então essa é minha maior preocupação 
do patrimônio, da doação, concluiu. Entre os presentes foi falado também sobre a falta de 
fiscalização nas empresas, por parte do Executivo. O Vereador Roberto Timóteo sugeriu fazer 
um documento sobre está reunião com as questões pautadas, com a colaboração do Dr. 
Luciano, e assim que feito o documento, procurar o Executivo para achar caminhos, para 
discutir melhorias as questões pautadas na mesma. Mencionou ainda que depois de pronto o 
documento, vai ser enviado uma cópia aos presentes. Nada mais havendo a tratar, às 
16h41min, o Vereador Roberto Timóteo 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, 24 de março de 
2015...................................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


