Sessão 01/08/2018
O Vereador Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e em especial a Vereadora
Mariela Portz, de Lajeado, que esteve prestigiando a sessão. Parabenizou a
administração, através de Alexandre Willrich, pelo belo encerramento do campeonato
de bocha que foi um sucesso. Também parabenizou administração e, novamente,
Alexandre Willrich, pelo belo futebol sete que conseguiu realizar até agora, sendo que
a partida final, a decisão, será no dia cinco. Entretanto, disse ocupar a tribuna, por um
motivo muito especial, tendo como principal objetivo, a vinda de uma empresa. Falou
todos serem sabedores que há no município uma empresa chamada Store, que está
situada na saída de Colinas, em direção a Imigrante, num prédio de propriedade do
Senhor Nestor Schmokel, com uma fábrica de um sofá único, redondo, muito bonito.
Ressaltou que essa empresa já tem auxílio do município, sendo que está atingindo
seus objetivos muito antes do previsto no contrato. Comentou que, em seis meses,
essa empresa, com catorze funcionários, teve um rendimento de um milhão e cinco mil
reais, proporcionando aos cofres públicos do município em torno de trinta mil reais.
Explicou que uma empresa, que não pode dizer ser filial, mas do mesmo grupo,
apresentou uma proposta para a administração, sendo que é o projeto vinte e três que
está em pauta hoje nesta Casa. Falou ser a empresa Órion, que é do mesmo grupo e
fabricará sofás, sendo que os sofás serão os quadrados grandes e as poltronas
individuais. Salientou que o projeto é muito ambicioso, estão propondo em um ano um
faturamento em dois milhões e mais de quinhentos mil reais, isto, começando com
seis funcionários e dentro de um ano, trinta funcionários, dobrando o ICMS que a
empresa de cima lhes daria. Pediu apoio dos Vereadores, que aprovarem para mais
uma empresa vir, pois farão o possível para trazer mais e mais empresas, sendo que
terão surpresa com mais uma empresa que virá no próximo mês.

