
 

ATA Nº 07/2016 

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

VERA CRUZ 
 

 

Aos quatro dias do mês de outubro, do ano de dois mil e dezesseis, às oito 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; Elton Souza, 

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças; Rosemara Klafke Hoppe, 

Procuradoria Jurídica; Gilberto Luiz Frantz, Secretário Municipal de Obras, 

Saneamento e Trânsito; Elstor Edvino Tornquist, Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico; Júlia Moenke suplente representante da Secretaria 

Desenvolvimento Econômico; Joao Paulo Lawisch representante do CREA e a 

servidora convidada Tagiana Thier e Iris Lenz Ziani. 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. Primeiramente, Elstor colocou 

para apreciação o Regimento Interno, após análise e algumas considerações foi 

aprovada a redação final  do Regimento Interno do Conselho Técnico do PRODECON 

por todos conselheiros presentes. Na sequência Elstor relatou sobre a empresa 

Express Restaurantes Empresarias, está adquirindo a empresa  Restaurante Oásis e 

quer regularizar sua documentação. No decorrer o Coordenador Elstor relatou a 

situação da empresa Venize Freese Calçados Ltda, a qual já ganha auxílio de aluguel 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Sendo que restituirá o terreno cedido pelo 

município e pede um documento que comprometa a Prefeitura de auxiliar no aluguel, 

assim que a mesma passará para o novo endereço (antiga Rebeli), aumentando o 

número de funcionários de sessenta para cem funcionários. A empresa Açopronto 

Bortolaso Ltda adquiriu seu terreno ao lado da Empresa CVI Refrigerantes, mas como 

faltou a regularização dos documentos desta área a empresa não recebeu seus 

incentivos encaminhados em 2014, portanto a partir de agora eles terão que 

encaminhar a documentação atualizada para se dar continuidade nesse processo. E 

por fim a empresa Irmãos Rohloff Ltda está solicitando uma área para instalação da 



sua empresa, seu interesse seria na área cedida por este município para empresa 

Metalúrgica Lacerda, a qual não efetuou a construção do prédio, portanto não atingiu 

as metas expostas no contrato. Neste caso a Procuradoria Jurídica identificará qual 

será as procedências. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e eu 

lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo Coordenador Elstor Edvino  

Tornquist e pelos demais Conselheiros presentes. Vera Cruz, 4 de outubro de 2016. 

 


