
ATA Nº 01/2016

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

VERA CRUZ

Aos dois  dias do mês de fevereiro,  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, sito 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 novos membros: Eduardo Wanilson Martins Viana, Secretário Municipal

de Desenvolvimento Econômico; Alfeu Hepp, representante da ACISA; Elton Souza,

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças; Luiz Henrique Engel suplente da

Assessora Jurídica;  Débora  Cristina  Dick  representante  do  Departamento  de

Fiscalização Tributária; Valdir Dorz representante dos Sindicatos dos Contadores; os

convidados Haroldo Genehr e o servidores Diovane Garcia e secretária executiva  Júlia

Moenke. Iniciados os trabalhos, o Presidente, senhor Eduardo Viana, saudou a todos.

Logo após, foi lida pela servidora Júlia, a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada

por unanimidade.  Em seguida, o Presidente relatou a situação fiscal da empresa  ITB-

International Tobaccos Business – Eireli perante o município. Onde fora  informado

que a empresa não está pagando o parcelamento da dívida que tem com o Município,

e que nos próximos será promovida a cobrança administrativa da dívida.  De outra

parte,  o  Presidente  falou  da  necessidade  de  elaboração  e  aprovação  do  novo

regimento interno do PRODECON. Neste norte, foi  debatido, elaborado e aprovado

pelos presentes o novo regimento interno que vai anexo a esta ata.  Na sequência foi

eleita  a  nova diretoria  do  PRODECON, com a seguinte  composição:  presidente,  o

senhor Eduardo Wanilson Martins Viana; vice- presidente, o senhor Alfeu Hepp; relator

técnico, a senhora Rosemara Klafke Hoppe e a secretária, a senhora Debora Cristina

Dick. A seguir o Presidente apresentou requerimento da empresa Galvan Indústria e

Comércio de Piscinas Ltda, que solicita o cascalhamento, terraplanagem e acesso no

seu  terreno,  bem  como  rede  trifásica  até  o  local,  além  de  isenção  de  licenças

ambientais,  do IPTU e do alvará de funcionamento.  Os Conselheiros analisaram o

pedido e aprovaram a concessão dos seguintes benefícios fiscais: a concesão das

isenções tributárias requeridas, a prestação de serviços de terraplanagem de 50 horas

de motoniveladora e de retroescavadeira, o fornecimento de até R$ 20.000,00 (vinte 



mil reais) em cascalho, bem como o transporte deste material da origem até o local do

empreendimento. Em seguida foi apresentado o requerimento da empresa Felipe A.

Pick – EPP, o qual solicita a isenção do IPTU, das taxas de licença de construção, do

álvara  de  licença  de  localização  da  empresa,  da  licença  ambiental,  bem  como  o

transporte de 100 cargas de material para aterro da área da construção e 20 horas de

motoniveladora. O Conselho após a análise do processo manifestou-se favorável ao

atendimento da empresa. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente apresentou

o pedido da empresa Serraria Zagonel Ltda, que solicita uma área de terra de 2 a 4

hectares, serviços de terraplanagem e construção de acesso ao terreno, fornecimento

de água potável, energia elétrica e serviços de recolhimento de lixo, com a finalidade

de instalação de uma indústria de  beneficiamento de madeira. Mas como ainda não há

área disponível, o conselho decidiu aguardar, pois a empresa ainda não deu certeza da

sua implantação. Na sequência foi  lido pelo presidente o ofício  da empresa Netos

Krause Ltda.  que comunica o encerramento das suas atividades no município, a partir

de 28 de fevereiro por motivo da crise econômica, o que prejudicou o faturamento da

mesma,  por  consequência  provocou  sucessivos  prejuíjos  mensais.  Diante  disto,  a

empresa será transferida  para o município  de Santa  Cruz do Sul,   ocasionando o

cancelamento do contrato de incentivo.  Por  outro lado o senhor Eduardo relatou a

possível  vinda de uma empresa de esponjas vegetais,  a se instalar em Vera Cruz

futuramente. Por último, o Presidente apresentou o requerimento da  empresa Venize

Freese Calçados, a qual solicita um prédio maior para suas instalações, pois terá um

aumento na sua produtividade, fato este questionável visto a mesma  já ter recebido

incentivos anteriores por parte da prefeitura, referente a este novo pedido, o Conselho

decidiu  apurar  se  a  mesma  poderá  receber  um  novo  incentivo  e  apresentará  na

próxima reunião. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a

presente ata que vai assinada por mim Debora Cristina Dick, pelo Presidente e pelos

demais Conselheiros presentes.                                          


