
Projeto de Lei Complementar Nº 007-S/2019, 
projeto que permite o parcelamento em até 120 meses 
da Contribuição de Melhorias.

Projeto de Lei Complementar Nº 008/2019, que 
“Dá nova redação ao Art. 199, da Lei Complementar 
Nº 004/2007, que dispõe sobre o regimento interno 
jurídico dos servidores públicos do Município de Vera 
Cruz”.

Projeto de Lei Nº 090/2019 e Projeto de Lei Nº 
115/2019, ambos tratam sobre a alienação de bens 
públicos.

Projeto de Lei Nº 069-S/2019 e Projeto de Lei 
Nº 076-S/2019, que estabelecem condições para a 
contribuição de melhorias para as ruas Nestor Fre-
derico Henn e Cipriano de Oliveira, respectivamente.

Projeto de Lei Nº 108/2019, que vem Instituir o 
Auxílio Saúde aos Servidores do Município.

Projeto de Lei Nº 109/2019, abre créditos suple-
mentares de R$ 250 mil para aquisição de materiais 
para distribuição aos produtores rurais do Projeto 
Protetor das Águas, além de serviços médicos da 
atenção básica.

Projeto de Lei Nº 111/2019, Projeto de Lei Nº 
112/2019 e Projeto de Lei Nº 113/2019, que dispõem 
sobre a desafetação de bem público.

Projeto de Lei Nº 114/2019, que autoriza a con-
tratação de visitador do PIM.

Projeto de Lei Nº 117/2019: que fixa o limite de 
dispêndio com a realização da eleição do Conselho 
Tutelar.

Projeto de Lei Nº 119/2019: que autoriza a cedên-
cia de fração de terreno ao Grupo Escoteiro de Vera 
Cruz - 72/RS.

MOÇÃO CONGRATULATÓRIA
Ludwig Conrad (PSB), encaminhou uma Moção 

Congratulatória à equipe Sempre Amigos, que se 
sagrou Campeã Municipal de Bocha.

José Abrelino da Silva (PSB), encaminhou Moção 
Congratulatória ao Sr. Danilo de Castro, o popular 
Castrinho, por seus relevantes serviços prestados em 
prol da Comunidade Católica São Francisco de Assis, 
onde é Presidente há quase duas décadas.

INDICAÇÕES
Flávio Daniel Schunke (PDT): teve duas indicações 

apreciadas, sugerindo o pagamento do vale-refeição 
aos funcionários públicos afastados por enfermidades 
graves e a participação das equipes de Gincana no 
Desfile de Natal.

Dalvo Pedro Wink (MDB) e Eduardo Viana (PTB): 
solicitaram ao Poder Legislativo que designe R$ 10 
mil para a conclusão das reformas do Ginásio de 
Coxilha Mandelli.

José Adroaldo da Silva (PSD): Indicou a construção 
de um caminhódromo junto à ERS-409, no bairro 
Rincão da Serra.

Ludwig Conrad (PSB), indicou a colocação de 
um quebra-molas na rua Martim Francisco, próximo 
da Escola José Pedro Pauli e EMEI Silvérius Kist, no 
Bairro Imigrante.
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empresas ao redor
Movimentação maior 
já é registrada e a 
expectativa é de 
aumento nas vendas 
com a abertura da 
megaloja

Empresários vibram com o aumento nas vendas

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

KETHLIN MEURER
jornalismo@arautofm.com.br

Com data de inaugu-
ração prevista para o 
dia 21 de setembro, a 

construção da megaloja da 
Havan em Santa Cruz do 
Sul, situada à margem da 
BR-471, entre as ruas Olaria 
e Manaus, no Bairro Schulz, 
tem deixado as empresas 
das proximidades otimistas. 
Mesmo que a loja ainda não 
tenha sido inaugurada, maior 
movimentação de pessoas já é 
registrada no comércio. 

No restaurante Cavalinho 
Branco, por exemplo, um flu-
xo maior de pessoas é perce-
bido desde julho e a deman-
da aumentou tanto que foi 
preciso contratar mais dois 
funcionários. Segundo um 
dos proprietários do local, 
Alexandre Frantz Lau, nota-
se que muitos profissionais 
envolvidos na construção da 
empresa têm frequentado 
o espaço. “É uma obra que 
está envolvendo muita gente, 
muita mão de obra. A expec-
tativa já era positiva e agora 
só se confirma”, comenta.

Ainda de acordo com ele, 
após a inauguração da me-
galoja existe a possibilidade 
de serem contratadas mais 
pessoas e a expectativa é de 
que haja um incremento de 
10% na venda de almoços no 
restaurante. 

GERAÇÃO DE 
EMPREGOS
O posto de combustível Sho-

pping Car, situado na BR-471, 
também tem registrado mo-
vimento crescente. O gerente 
Givanildo Carlos da Silveira 
conta que a intenção é começar 
a abrir o posto também aos 
domingos após a inauguração 
da megaloja, “porque como é 
uma loja que vai funcionar aos 
domingos, acreditamos que o 

KETHLIN MEURER

dia de maior movimento seja 
esse”. Além disso, um novo 
funcionário já foi contratado 
e nos próximos dias o obje-
tivo é gerar mais dois novos 
empregos. “Estamos muito 
confiantes e otimistas. Perce-
bemos que muitas carretas e 
caminhões estão chegando 
e abastecendo. Com certeza 
vai gerar um aumento ainda 
maior nas vendas”, destaca. 

O diretor da Concessionária 
Chevrolet - JA Spohr, Luis 
Felipe Spohr, conta que des-
de que iniciaram as obras de 
construção da megaloja Havan 
muitas pessoas passaram a 
entrar na concessionária e ver 
os veículos na vitrine. “Vai 

aumentar ainda mais o movi-
mento justamente pelo grande 
investimento que está sendo 
feito. A Havan vai trazer um 
fluxo diferenciado para nós.” 

As proprietárias da Cucas 
da Rosana, Eduarda Glesse e 
Rosana Glesse, destacam que a 
megaloja fará com que o Bairro 
Schulz seja mais valorizado e 
receba visitantes. Inclusive, a 
intenção é inaugurar no pró-
ximo ano uma filial que estará 
em um ponto estratégico, que 
fique no caminho de quem tem 
o interesse de visitar a Havan. 
A empresa filial deverá abrir 
aos domingos, justamente 
porque a Havan também abre 
neste dia da semana.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turis-
mo de Santa Cruz do Sul, César Cechinato, destaca 
que a Havan irá contribuir para a geração de um bom 
número de empregos e, ainda, vai reforçar o Município 
como um centro regional de compras e serviços. A 
megaloja, de acordo com o Secretário, vai propiciar 
um incremento principalmente no ramo alimentício, 
mas também em outros serviços. “O bairro será mais 
valorizado e o Poder Público vai ficar atento às ne-
cessidades de urbanização. A Havan vai atrair consu-
midores de todo o Vale do Rio Pardo e até de outros 
lugares”, complementa.

COMPRAS E SERVIÇOS


