
ATA Nº 04/2017 

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

VERA CRUZ 
 

 

Aos doze de Abril, do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, 

reuniram-se na Sala de Reuniões dos Conselhos da Prefeitura de Vera Cruz, sita à Av. 

Nestor Frederico Henn nº 1645 , 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 titular da ACISA;   Luiz  

Henrique Engel, representante suplente da Procuradoria Jurídica; Lidiane Ferreira 

Tatsch, representante suplente do Departamento de Fiscalização Tributária, Leandro 

Claur Wagner, representante titular da Sec. de Desenvolvimento Econômico; Leila D. 

Gassen, representante da Sec. de Desenvolvimento Econômico;   Marcos I. dos 

Santos, representante titular da Sec. de Planejamento e Finanças, Neri Goecks, 

representante suplente da Sec. de Desenvolvimento Econômico e Gilson Becker, 

representante titular da Sec. de Obras, Saneamento e Trânsito, que firmaram lista de 

presenças que será devidamente arquivada. Iniciado os trabalhos o Coordenador 

Leandro Claur Wagner saudou a todos e na sequência, foi lida pela servidora Leila, a 

ata da reunião anterior, sendo esta aprovada. Posteriormente, Leandro colocou ao 

conselho que o contrato de incentivo de aluguel da Medilar vai vencer no dia 

13/04/2017, mas todos entenderam a importância da continuidade pela geração de 

receita para o município. Em seguida apresentou o pedido de incentivo da empresa 

Primus Import Comércio de Importados Ltda - ME inscrita no CNPJ nº 

19.187.687/0001-44, estabelecida na Rua Tiradentes, 924, Centro, Vera Cruz/RS, que 

solicitou auxílio no aluguel. Analisando o pedido da empresa, projeção de faturamento, 

aumento do número de funcionários e considerando que a meta é ousada, o conselho 

aprovou 50% do valor do aluguel que é de R$ 3800,00, ou seja, R$ 1900,00 de 

reembolso de aluguel. Na sequência da reunião, Leandro trouxe informalmente ao 

grupo que a Secretaria de Des. Econômico está fazendo busca de áreas para 

implantação de novas empresas, mas que os proprietários estão pedindo demais pelas 

terras. Comentou ainda que na próxima semana haverá uma reunião para definição da 

vinda da Agilift, empresa fabricante de empilhadeiras. Que a Transportes Rohloff  

também quer vir para Vera Cruz, bem como a Bueno Pavimentadora, empresa de 

bloquetes de concreto. Alfeu questionou sobre a instalação da Apidae e foi informado 



que ela não encaminhou os documentos para receber o incentivo de aluguel. Para 

finalizar Leandro agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a ser tratado, foi 

encerrada a reunião e eu, Leila D. Gassen, lavrei a presente ata que vai assinada por 

mim, pelo Coordenador Leandro Claur Wagner e pelos demais Conselheiros que assim 

o desejarem. 

 

 

 

 


