
ATA Nº 09/2016

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

VERA CRUZ

Aos seis dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezesseis, às onze horas e

trinta minutos, 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

ordinária, os integrantes do Conselho Técnico do PRODECON, contando com a

presença dos  seguintes  membros: Alfeu Hepp, representante da ACISA; Rosemara

Klafke  Hoppe  representando  a  Assessora  Jurídica;  Denis  Regis  de  Carvalho

representante  suplente  da  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;  Guilherme  H.  Goerck  representante  da  AJEVEC;  João  Paulo  Lawisch

representante  do  CREA,  Valdir  Dorz  representante  do  Sindicato  dos  Contadores.

Iniciado os trabalhos o Coordenador  Elstor Tornquist saudou a todos e na sequência,

foi  lida  pela  servidora  Júlia,  a  ata  da  reunião  anterior,  sendo  esta  aprovada.

Posteriormente,  Elstor  informou  referente  a  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, que já se mudou para o prédio na

Avenida  Nestor  Frederico  Henn,  onde  está  operando  com grande  satisfação.  Este

pedido já passou na Câmara de Vereadores, onde obteve aprovação, apenas restando

assinatura do contrato. A Conselheira Rosemara faz algumas colocações referente a

empresa  JFL Metalurgica,  informando que será ajuizada demanda contra a referida

empresa. Os Conselheiros também questionaram sobre a empresa BTB Tabacos, que

tem prazo para terminar sua construção no terreno doado pela Prefeitura, no que foram

informados que a empresa foi notificada para cumprir as obrigações assumidas, bem

como  pagar  a  multa.  Na  sequência  da  reunião,  os  Conselheiros  sugeriram  como

política pública, que as empresas que necessitarem de auxílio burocrático para terem

acesso à Nota Fiscal eletrônica, visando participar de licitações ou outras questões

legais, sejam orientadas e qualificadas, através de parceria com o Sebrae ou outro

órgão.  Para finalizar, foram feitos agradecimentos pela presença de todos e por este

Conselho estar  regularizado e funcionando conforme o Decreto nº  5.367 de 11 de



novembro de 2016.  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. 


