
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

Pedido de Informação n°: 	..... 12022. 

Autoria: Vereador - Antonio Almeida Filho (Leio). 

"Solicita informações ao Poder Executivo Municipal 
sobre a instalação da empresa 'Rancho Atacadista" 
que teve terreno doado pelo Município para instalação 
da unidade com promessa de geração de mais de 50 
empregos, e construiu duas quadras poliesportivas em 
contrapardida." 

Senhor Presidente, 

Senhores (as) Vereadores (as). 

O Vereador, infra signatário membro efetivo desta Colenda casa das Leis. 

Após tramitação regimental, vem a requerer do Poder Executivo Municipal, a informação 
sobre a instalação da empresa "Rancho Atacadista" que teve terreno doado pelo Município 
para instalação da unidade com promessa de geração de mais de 50 empregos, e construiu 
duas quadras poliesportivas em contrapardida. 

1- Existe alguma previsão para o inicio das obras e instalação da empresa em 
nosso Município? 

" 	 2- Existindo,qual seria a estimativa temporal para o funcionamento da referida 
empresa e a criação dos novos postos de trabalho? 

3- Existe cláusula de reversão para o caso da empresa não construir a sua 
unidade em um determinado lapso temporal? 

4- Se existe, qual prazo a empresa possui para construir a unidade e entrar em 
operação, gerando emprego e renda ao Município, sob pena de devolver o 
terreno caso não cumpra o prazo? 
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Justificativa 

Justifica-se o presente pedido de informação devido a inúmeras manifestações 
ligações e procuras presenciais em nosso gabinete , de municipes , questionando sobre esta 
demanda tão importante, devido a escasses de postos de trabalho em nosso Município, visto 
que a doação ocorreu no lia  04 de agosto de 2020, e até a presente data a rede mencionada 
não iniciou sua atividade, já se passaram quase dois anos e a comunidade anseia por esse 
investimento de desenvolvimento, gerando emprego e renda para nossa comunidade. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, 17 DE MAIO DE 2022. 
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