ATA Nº 03/2017
REUNIÃO EXTRAORINÁRIA DO CONSELHO TÉCNICO DO PRODECON
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE
VERA CRUZ

Aos oito de Março, 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; Marcos
A. Birk representante titular da Procuradoria Jurídica; Débora Cristina Dick
representante titular do Departamento de Fiscalização Tributária, Leandro Claur
Wagner, representante titular da Secretaria Municipal de Des. Econômico; Leila D.
Gassen, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
Guilherme H. Goerck representante titular da AJEVEC; Carlos Ziani, representante
suplente da Sec. de Planejamento e Finanças e João Paulo Lawisch, representante
titular do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 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 deu início a
apresentação do pedido de incentivo da empresa Visales Ind. e Com. de Confecções
Ltda, inscrita no CNPJ nº 08.267.474/0002-97, estabelecida na Rua Thomaz Gonzaga,
1601, Centro, Vera Cruz/RS, que solicitou auxílio no aluguel. A empresa vem
recebendo incentivo de aluguel do município desde 2012. No último ano recebeu
incentivo no valor de R$ 1.750,00. Analisando o pedido da empresa, considerando que
a empresa deve pagar o aluguel de R$ 4.681,00, com contrato firmado até Junho de
2019, o conselho aprovou a continuidade do repasse do incentivo de aluguel no valor
de R$ 1.750,00 por mais um ano. Cabe destacar que, a Lei 4.272 de 15 de dezembro
de 2015, estabelece o limitador de 5 anos de incentivo, com isso a empresa terá direito
de perceber o incentivo até o ano de 2020. Na sequência da reunião, Leandro trouxe
informalmente ao grupo novas possibilidades de incentivo à empresas que estão
buscando o município, situações que estão em processo de negociação, como a
Primus Import e a Infotec. Alfeu questionou sobre a Galvan e Leandro informou que
as obras já iniciaram. Também colocou que a Amaden tinha parado com a obra e
Guilherme informou que empresa aguarda aprovação do BNDS para retomar

construção. Questionou ainda sobre a Usitec e foi informado pelo Leandro que a
empresa está em trâmites com a FEPAM, por isso está segurando a continuidade da
construção. Marcos informou que deve estar saindo o posicionamento do processo da
Medilar/Rebeli, possivelmente até o início da próxima semana. 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.

