
ATA Nº 08/2016

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DO CONSELHO TÉCNICO DO PRODECON  
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE

VERA CRUZ

Aos onze dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas,

reuniram-se na sala de reuniões dos Conselhos Municipais de Vera Cruz, sita à Rua

Claudio Manoel nº 381, nesta cidade de Vera Cruz/RS, para reunião extraordinária, os

integrantes do Conselho Técnico do PRODECON, contando com a presença dos

seguintes  membros: Alfeu Hepp, representante da ACISA; Elton Souza, Secretário

Municipal de Planejamento e Finanças; Rosemara Klafke Hoppe, Assessora Jurídica;

Gilberto  Luiz  Frantz,  Secretário  Municipal  de Obras,  Saneamento e Trânsito;  Elstor

Edvino Tornquist, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico; Júlia Moenke,

representante  suplente  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico;

Débora  Cristina  Dick,  representante  do  Departamento  de  Fiscalização  Tributária;

Roque  Afonso  Haas,  representante  suplente  da  Acisa. Iniciado os trabalhos o

Coordenador  Elstor Tornquist saudou a todos e na sequência, foi lida pela secretária

Debora  a  ata  da  reunião  anterior,  sendo  esta  aprovada.  Posteriormente,  Elstor

apresentou a solicitação da empresa AMG Calçados- Acélio de Moura Gonçalves -ME,

inscrita no CNPJ nº 14.863.387/0001-14, estabelecida na Rua Osvaldo Aranha, 257-

Bairro Arco Iris- Vera Cruz/RS. A empresa foi notificada pelo Ministério do Trabalho,

necessitando da mudança de prédio, instalando-se na Avenida Nestor Frederico Henn.

Sendo assim ,solicita ressarcimento parcial do aluguel do prédio no valor R$ 1.000,00

(um mil  reais)  mensais.  Os  Conselheiros   analisaram o pedido,  juntamente  com a

documentação,  e  baseado  nos  números  fornecidos  de  geração  de  empregos,

constataram ser  viável  o pedido,  razão pela qual  entendem ser possível  aprovar o

ressarcimento parcial do aluguel, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por 12 (doze)

meses,  podendo  ser  prorrogado  pelo  mesmo  período,  desde  que  cumpridos  os

requisitos  legais  e  as  metas  assumidas.  Nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  foi

encerrada a reunião e eu, Débora Cristina Dick, lavrei a presente ata que vai assinada

por  mim,  pelo  Coordenador  Elstor  Edvino  Tornquist  e  pelos  demais  Conselheiros

presentes. 


