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Ata da Reunião para que o Presidente da Associação do Bairro Campestre apresente o 
Projeto de Infraestrutura da Nova Sede da Associação 

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 18h30min no Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para apresentação do 

novo Projeto de Infraestrutura da Nova Sede do Bairro Campestre pelo Presidente da mesma 

Sr. Aldino Schuser. Esta reunião tem como propositor o Vereador Telmo Vieira, solicitada na 

Sessão Ordinária do dia vinte de outubro de dois mil e quatorze, através do Requerimento 

Verbal, aprovada por unanimidade. Estiveram presentes Secretário de Desenvolvimento 

Renato Lamperti, Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Taquara, Dr. Edson 

Kassner, Presidente e demais membros da Diretoria da Associação do Bairro Campestre e 

representantes da comunidade. O depoimento dos presentes na reunião encontra-se gravado na 

íntegra no arquivo digital de áudio no CD-ROM em anexo. Foi bastante debatido pelos 

representantes da comunidade, o fato desta negociação ter sido realizada sem a mesma ter sido 

comunicada. Também foi explicado pelo Secretário, Jurídico e Vereador Telmo, que foi uma 

realização para melhor. Houve ganhos, pois o terreno que foi ganho na permuta, é maior e a 

nova sede terá quase o dobro do tamanho da que hoje existe. Também será feita com 

melhorias em relação a que hoje existe. Depois de deliberarem bastante sobre o assunto, 

ficaram nomeados três representantes da comunidade para acompanharem os trabalhos do 

Presidente da Associação e também para que possam informar a comunidade das reuniões, 

para que possam participar. Foi salientado ainda que é de suma importância o trabalho 

conjunto, pois a união consegue ir bastante longe. Os representantes para acompanhar os 

trabalhos da Diretoria da Associação são os descritos a seguir: José Antônio Rodrigues da 

Silveira, Sandro Daniel da Silveira e Ivonir Antônio da Silva. Também ficou acordado que em 

dias de jogo, até a nova sede fique pronta, o banheiro ficará aberto e a água será ligada para 

que os jogadores possam utilizar. Nada mais havendo a tratar, às 20h35min o Vereador Telmo 

Vieira declarou encerrada a reunião e agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu 

Maria Lucia de Oliveira Souza, Auxiliar Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de 

Taquara, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos Vereadores presentes na 

reunião. 
 

 

 


