
Vereadores aprovam compra de área
Reunião com empresário reforçou intenção de instalar empresa de chocolates em Vale do Sol
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Em reunião com empresário, dúvidas foram sanadas

UNANIMIDADE “
Vale do Sol só tem a 
ganhar com a aquisição 
da área, possibilitando 
o retorno de impostos 
da comercialização dos 
produtos, gerando ainda 
empregos e renda aos 
vale-solenses”

LEONIR SCHERER
vereador

DISTRITO INDUSTRIAL

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 1º DE MARÇO DE 2019

Para agilizar e esclarecer 
alguns pontos do projeto de 
lei que buscou autorização 
legislativa para o município 
adquirir uma área para a ins-
talação de uma empresa do 
ramo de chocolates e bebidas 
no município de Vale do Sol, 
foi realizada uma reunião, 
na última segunda-feira, dia 
25, com o representante da 
empresa Innova Brasil Co-
mércio de Alimentos Ltda, 
Celso Rehbein, com o prefeito 
Maiquel Silva, vice Normélio 
Reckers e o secretário de Fi-
nanças, Claudeomir Karnopp. 
Na quarta-feira, os vereadores 
aprovaram por unanimidade. 
Se não houver acerto com os 
proprietários, a Prefeitura es-

tuda a desapropriação da área.
Conforme Rehbein, a ins-

talação da empresa em Faxi-
nal de Dentro, nas margens 
RSC-287, depende da dispo-
nibilização desta área com 
49.580 metros quadrados. Na 
primeira fase, a produção será 
terceirizada, mas em um prazo 
máximo de até três anos, a 
partir do recebimento da área, 
pretende estar operando com 
a produção local, desde o be-
neficiamento da amêndoa até 
o produto final. 

Além disso, projeta um 
faturamento mínimo de R$ 
3 milhões no primeiro ano, 
gerando retorno em impostos 
ao Município, além da geração 
de no mínimo 
seis empregos 
diretos e 10 a 
12 indiretos, 
podendo che-
gar no proces-
so de indus-
trialização de 
até 30 diretos 
e 50 indiretos, 
sem conside-
rar a contra-
tação de mão 
de obra para a 
construção da 
empresa. 

Na reunião ordinária, o ve-

reador Leonir Scherer também 
citou que a ideia do empreen-
dedor é transformar o local em 
um ponto turístico, além de 
comercializar produtos oriun-
dos da agricultura familiar do 
Município, entre outras ativi-
dades. Além disso, a constru-
ção do prédio será por conta da 
empresa. “Vale do Sol só tem a 
ganhar com a aquisição da área 
citada, avaliada em R$ 159 mil, 
possibilitando o retorno de 
impostos da comercialização 
dos produtos, gerando ainda 
empregos e renda aos vale-
solenses.” Citou ainda, a título 
de informação, que a empresa 
Innova Brasil Comércio de 
Alimentos Ltda é detentora 

das marcas Cho-
colate CacauRey 
e Cerveja Echt 
Rehbeibier.

A vereadora 
Rejane Karnopp 
também refor-
çou a importân-
cia da aprovação 
do projeto de lei 
para autorizar a 
aquisição da área 
destinada à im-
plantação do Dis-
trito Industrial. 

Citou ainda que o pagamento 
será efetivado por ocasião da 

lavratura da escritura pública 
de compra e venda, em parcela 
única. 

Ela ainda ressaltou que a 
empresa propôs instalar em 
Vale do Sol a sua sede, admi-
nistração, depósito e logística, 
fracionamento de embalagens, 
instalação de loja modelo 
da franquia, loja virtual de 
produtos naturais e beneficia-
mento de amêndoas de cacau 

orgânico. Ainda, salientou que 
atualmente inexistem áreas 
de propriedade do Município 
destinadas a esta finalidade 
e esta autorização cria condi-
ções de captação de recursos 
tanto na área de pavilhões 
industriais quanto na geração 
de impostos e empregos no 
Município, possibilitando a 
diminuição da dependência 
econômica do tabaco. 

Como as Comissões Perma-
nentes concluíram os parece-
res e não encontraram ne-
nhuma dificuldade financeira 
para o Município adquirir a 
área, a proposta foi aprovada 
na última quarta-feira, dia 27, 
por unanimidade. O presiden-
te em exercício, vereador As-
tor Luiz Jaeger, destaca que o 
Legislativo analisa com muita 
responsabilidade os projetos 
de lei, buscando sempre aten-
der o interesse público.

Câmara analisa repasse de R$ 456 mil ao hospital
SAÚDE

Na última segunda-feira, 
dia 25, os vereadores realiza-
ram reunião com a diretoria do 
Hospital Vale do Sol, devido 
à tramitação de um projeto 
de lei que busca autorização 
legislativa para repassar R$ 
456 mil para a entidade, con-
siderando que o município já 
paga R$ 1.024.338,10 para a 
manutenção do plantão mé-
dico no Hospital de Vale do 
Sol e R$ 122.724 de aluguel da 
parte da Secretaria Municipal 
para a entidade.

O projeto de lei nº 08/L/2019 
propõe o repasse de R$ 19 mil 
por mês, num montante de 
R$ 228 mil anual, podendo ser 
prorrogado pelo período de 12 
meses, totalizando R$ 456 mil. 

Na reunião ordinária reali-
zada no dia 25, a vereadora Li-
sandra Andrea Flesch relatou 
que o administrador do hos-
pital, Marco Machado, alegou 

a necessidade da aprovação 
deste repasse devido à neces-
sidade de ter um médico de 
sobreaviso para atendimentos 
de urgência e para atendimen-
tos dos pacientes internados 
pelo SUS. 

A vereadora citou que no 
final do ano de 2018 foi apro-
vado um projeto de lei auto-
rizando o repasse financeiro 
ao Hospital Beneficente Vale 
do Sol, a título de subvenção 
social, no valor de R$ 150 mil, 
para a cobertura de despesas 
correntes.

Além disso, ainda são pagos 
R$ 105 quando necessário um 
leito de observação integral (24 
horas). No ano de 2018 foram 
pagos R$ 8.735 de procedimen-
tos ambulatoriais realizados 
no hospital. Esclareceu tam-
bém que, quando necessário 
e autorizado pelo Secretário 
Municipal de Saúde e Assis-

tência Social, é paga a consulta 
médica no valor de R$ 134,72 
para o hospital no horário das 
17h às 19h, quando não há 
expediente no Posto de Saúde 
e cobertura do plantão. 

A vereadora salientou na 
reunião que, após os esclare-
cimentos, os vereadores ana-
lisarão os dados apresentados 
e irão concluir se é viável este 
repasse ao hospital, conside-
rando que os municípios de 
Gramado Xavier e Herveiras 
repassam mensalmente o valor 
de R$ 13 mil e R$ 19 mil respec-
tivamente. Por fim, destacou 
que os vereadores entendem 
a necessidade de investir em 
saúde, mas esclarece que se 
trata do repasse de mais de 
R$ 400 mil em dois anos para 
o hospital, além do valor de 
mais de R$ 2 milhões que serão 
pagos para a manutenção do 
plantão médico no período. 

Fim de semana será de rodeio 
crioulo estadual em Linha Cristina

TROPEIROS DO VALE

Em Vale do Sol, a folia de 
Carnaval deste fim de se-
mana dá espaço ao tradicio-
nalismo. Nesta sexta, dia 1º, 
inicia o 27º Rodeio Crioulo 
Estadual de Integração do 
CTG Tropeiros do Vale, em 
Linha Cristina. A programa-
ção vai até domingo, dia 3. 
O patrão do CTG Tropeiros 
do Vale, Darci Fischborn, 
convida: tem programação 
para toda a família. 

Será ainda a inauguração 
da pista iluminada com man-
gueira nova, vai ter apresen-

tação artística com show da 
Véia de Uruguaiana (15h de 
domingo), fandango com 
Fandangueiros do Rio Gran-
de (sábado, a partir das 22h, 
e domingo, às 16h30min), 
mateada, tendas, ótimo par-
que para acampamento e 
sombra para descansar. Sem 
contar, é claro, nas diversas 
modalidades de tiro de laço 
ao longo do fim de semana. 
Centenas de pessoas são 
esperadas, de toda região, 
para prestigiar e competir 
no rodeio.

Abertura oficial ocorre às 18 horas de sábado
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