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Dados da prefeitura 
 

CNPJ: 87.297.271/0001-39 

UF: Rio Grande do Sul 

Nome do município: Arroio do Meio 

Orçamento municipal: R$ 69.900.000,00 

Prefeitura: Prefeitura de Arroio do Meio /RS 

Endereço completo: Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 

Bairro: Centro 

CEP: 95940-000 

Telefone: (51) 3716-1166 

E-mail: prefeito@arroiodomeiors.com.br 

Site: www.arroiodomeiors.com.br 

 

Prefeito 
 

Nome: Klaus Werner Schnack  

Partido: PMDB 
Quantidade de votos válidos: 7.247 

Percentual de votos válidos: 53,20% 

Telefone: (51) 3716-1166 
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a de 
es, 

entos 

Loteamento Coxilha Vermelha 

Categoria: Políticas Públicas p/ Desenvolv. Pequenos Negócios 
 

1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados 

 
Dentre as empresas 

secadores, distribuid 

totalizando 8 empre 

LTDA CNPJ nº 10513 

09363968/0001-57, 

instaladas constam tornearias, serralheria, indústri 

ora de medicamentos, serigrafia e indústria sorvet 

sas instaladas: Frybom Industria, Comércio de Alim 

280/0001-95, RS Sul Distribuidora Eireli CNPJ nº 

RJ Dinox Manutenções Industriais LTDA CNPJ nº 

15665929/0001-07, Mavitec Tornearia e Manutenção LTDA CNPJ nº 

08064906/0001-81, Personal Indústria e Comércio LTDA, CNPJ nº 

00499810/0001-34, Maná CHT Comércio de Produtos Agropecuários 
LT; 

 
2) Setores econômicos beneficiados pelo projeto * 

 

☐ Administração pública, defesa e seguridade social 

☐ Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

☐ Agricultura familiar e produtor rural pessoa física 

☐ Agroindústria 

☐ Agroecologia 

☐ Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

☐ Alojamento e alimentação 



Idealizado em 2009 e viabilizado a partir de uma parceria entre poder público e 

proprietários das áreas localizadas no Bairro São Caetano, o Condomínio 

Industrial começou a virar realidade em 2010, quando a Prefeitura Municipal 

atendeu os proprietários das áreas que propuseram estudar uma “parceria” para 

que a área pudesse ser utilizada para empresas, fomentar a economia, criar mão 

de obra com a expansão econômica etc. A partir daí a administração municipal 

encaminhou lei municipal para apreciação na câmara de vereadores, e após sua 

aprovação, autorizando o Município efetuar a parceria, iniciou-se o projeto do 

loteamento, após a parte burocrática iniciou a execução dos serviços básicos de 

infraestrutura do local. Num investimento superior a R$ 300 mil, a administração 

municipal realizou o desmembramento dos terrenos, abertura das ruas, redes de 

água e energia elétrica para os loteadores. Em troca, recebeu 19 lotes, dos quais, 

doou oito numa primeira etapa, beneficiando empreendedores. 

☐ Arte, cultura, esporte e recreação 

☐ Atividades administrativas e serviços relacionados 

☐ Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

☐ Atividades imobiliárias 

☐ Atividades profissionais, científicas e técnicas 

☐ Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

☐ Construção 

☐ Cooperativas e associações 

☐ Educação 

☐ Eletricidade e gás 

☐ Empreendimentos de economia solidária 

☐ Indústria de transformação 

☐ Indústria extrativa 

☐ Informação e comunicação 

☐ Organismos internacionais e outras instituições 

☒ Outras atividades de serviços 

☐ Outros setores 

☐ Saúde humana e serviços sociais 

☐ Serviços domésticos 

☐ Transporte, armazenagem e correios 

☐ Turismo rural 

☒ Outro (especifique) 

 



O Município buscou propiciar local estratégico para a instalação de micro 

empresas atendendo a legislação ambiental para a realização das atividades e 

desenvolvimento das mesmas; Geração de emprego e renda; Diversificação 

econômica; Desenvolvimento/crescimento econômico do Município. 

O Município de Arroio do Meio contemplava inúmeras situações desfavoráveis 

quando o assunto se tratava sobre o assentamento de empresas em nosso 

território, dentro deste contexto preocupante devido a forte demanda, foi 

iniciado no ano de 2009 um levantamento das reais necessidades em que pese a 

falta de áreas destinadas à comércio e serviços, seja de pequeno, médio ou 

grande porte. Obstante a tudo isto, sofremos grandes investidas de outros 

municípios em nossas empresas locais, oferecendo-as incentivos financeiros e 

principalmente acomodações em áreas de terras destinadas às indústrias e 

prestadoras de serviços. Nosso município sofre constantemente com investidas 

de empresas buscando firmar-se em nossas terras, satisfazendo seus interesses 

de acomodação e de logística, do qual, Arroio do Meio é privilegiado devido a sua 

3) Recursos / Origens 

 
Fonte do Recurso Valor Financeiro - R$ Valor Econômico - R$ Total - R$ (%) 

Prefeitura 218.771,70  218.771,70 70,57 

Serviços  91.228,30 91.228,30 29,43 

Total 218.771,70 91.228,30 310.000,00 100,00 

 

4) Aplicações / Despesas 

 
Natureza da 

Despesa 

Recurso 

Financeiro Prefeitura - 

R$ 

Recurso 

Econômico 

Prefeitura - R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros - R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros - R$ 

Total - R$ (%) 

Projeto/licença 29.683,00    29.683,00 9,58 

Obras execução 159.325,00 91.228,30   250.553,30 80,82 

Registro 

documentos 

29.763,70    29.763,70 9,60 

Total 218.771,70 91.228,30 0,00 0,00 310.000,00 100,00 

 

5) Objetivos e metas do projeto * 
 

 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 
 



Os empreendedores atuavam em locais improvisados, “fundos de quintal”, 

estruturas pequenas e limitadas, instalados em imóveis alugados ou provisórios, 

espaços adaptados na própria residência, sem infraestrutura adequada para 

executar as atividades, assim como para produzir, progredir, ampliar a produção 

e o crescimento da empresa. 

Desta forma, originou-se a parceria em que o município parcelaria e/ou 

desmembraria os lotes em torno de 39 unidades comerciais e de serviços, de 

vários tamanhos. Comprometendo-se ainda em executar as obras de infra- 

estrutura, compreendendo: levantamento topográfico, projetos específicos de 

topografia, se necessária a retificação da área (área e dimensões), e ainda, a 

abertura de ruas, com rede elétrica, rede de água (dois lados da rua), rede 

pluvial, ensaibramento das ruas, como também eventuais obrigações que o Plano 

Diretor do Município obrigue em obras como a contratada. E em contrapartida, 

 
 

7) Resumo da situação antes da implantação do projeto(cenário anterior) * 
 

 

8) Solução proposta * 
 

localização dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Mediante esta situação, foi 

proposto por iniciativa da Administração rodadas de discussões em prol do 

assunto e a formação de um grupo representados por ilustres membros da 

comunidade arroiomeense para em conjunto buscarem soluções para tais 

necessidades. Após alguns encontros e sempre buscando alternativas viáveis para 

que os propósitos empresariais fossem alcançados, surgiu a possibilidade de uma 

parceria entre o município e a iniciativa privada. E para tanto, avançou as 

tratativas com os proprietários LÍRIO ALFREDO VON MUHLEN, JOÃO GERHARDT, 

ROSA LEONIDA HILGERT, possuidores de cerca de 7 hectares de terras no Bairro 

São Caetano, onde poderia buscar-se a viabilização e a implantação de um 

loteamento comercial e de prestadoras de serviços, favorecendo o crescimento 

sócio-econômico de nosso Arroio do Meio. 



O Plano de Governo 2017/2020 prevê: Seguir e ampliar projetos de apoio a 

micro, pequenos e médios empreendedores que exercem sua atividade no 

Município; Buscar empreendimentos com tecnologia de ponta e sustentáveis 

para assegurar níveis crescentes de emprego, com qualificação e renda para o 

trabalhador. O Condomínio Industrial tem como pré - requisito essencial que 

os proprietários cederam 19 lotes comerciais, subdivididos conforme projeto de 

zoneamento e intercalados entre os proprietários, os lotes recebidos justificam o 

investimeto financeiro e econômico efetuado, e o restante seriam 

comercializados pelos próprios proprietários mas obedecendo os critérios 

estabelecidos pelo Município, principalmente no zoneamento da área. Ademais, 

em uma avaliação de terras, o município teria de desembolsar algo em torno de 

R$ 600 mil reais apenas na aquisição da área, valor inviável aos cofres públicos 

municipais. Sendo ainda, a negociação permitiu ao município uma área para 

extração de argila, para usar em outros locais sendo que dificilmente teríamos 

esta oportunidade semelhante. Portanto, restou flagrante interesse público no 

sucesso deste projeto. A Administração Municipal e os proprietários da área de 

terras que abriga o Condomínio Industrial assinaram a escritura de partilha dos 

lotes do Loteamento, que prevê 19 lotes destinados ao município. O ato ocorreu 

no Gabinete do Executivo, na presença do Prefeito em exercício, Klaus Werner 

Schnack, proprietários dos lotes, secretários municipais e Tabelião Otmar 

Martins. O Loteamento localizado no bairro São Caetano será instituído por meio 

de uma parceria entre o município – que ficou responsável pela execução de toda 

a infraestrutura necessária - e os proprietários da terra – que, em troca dos lotes, 

ficaram isentos de quaisquer ônus relacionados à infraestrutura do local. De 

acordo com a Lei 2.852/2010, o município já vem trabalhando desde 2010 na 

área, quando executou o desmembramento dos terrenos e as obras de 

infraestrutura no local. 

 
 
 
 
 
 
 

9) A prefeitura implementou efetivamente políticas públicas com foco na promoção do 

desenvolvimento dos pequenos negócios? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.1) Como o tratamento diferenciado para os pequenos negócios é tratado no Plano de Governo 

Municipal? 
 



 
 

9.2) Descreva programas, benefícios e estímulos concedidos pela prefeitura para a formalização, 

desenvolvimento e competitividade dos pequenos negócios. 

 
*Programa de Interiorização: Consiste na itinerância da Administração Municipal 

nas comunidades do interior, com enfoque à visitação de empreendedores, para 

viver in loco a realidade dos mesmos, reconhecendo seu potencial, que contribui 

para a diversificação econômica do Município, geração de emprego e renda e 

fortalecimento das comunidades; *Adesão ao Programa Nota Fiscal Gaúcha, com 

sorteio municipal, visando incentivar o comércio e os consumidores locais; 

*Fortalecimento da Agroindústria Familiar, através da aquisição da merenda 

escolar dos produtores rurais e agroindústrias locais; viabilização da Feira do 

Produtor semanalmente; adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar; *Adesão ao Programa Jovem Aprendiz, visando preparar os 

adolescentes para o mercado de trabalho, com a realização do Programa de 

Capacitação para Jovem Aprendiz, por meio do Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS), com encontros quinzenais orientados por uma 

coaching; *Adesão ao Programa de Formação do Turismo local, com assessoria 

do Sebrae, potencializando os empreendedores turísticos; *Implantação do 

Estacionamento Rotativo Gratuito na Área Central, visando o fomento ao 

comércio local; *Abertura de novo edital (a ser lançado em 2018) para habilitar 

novos lotes para micro e pequenos empreendedores se instalarem no 

Condomínio Industrial; 

somente empresas enquadradas como Micro - empresa - ME, ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP possam se habilitar para o cadastro de doação de lotes. A 

lei nº 3201/2013 de 08 de Agosto de 2013 disciplina a doação de lotes em 

parceria com proprietários da área, propiciando o desenvolvimento para diversos 

segmentos da economia local, oportunizando o crescimento dos 

empreendimentos o que reflete diretamente em oportunidades de emprego e 

renda para a comunidade. 



Município instituiu a Lei Geral do Microempreendedor Individual, Microempresa 

e Empresa pequeno Porte, lei nº 2806/2009 de 04 de dezembro de 2009, a qual 

regula o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a estas empresas. A 

Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo juntamente com a Secretaria 

Municipal da Fazenda são partes indispensáveis na aplicação e implementação da 

Lei Geral, para que sejam o primeiro contato do empreendedor ou futuro 

empreendedor objetivando a promoção de ações que facilitem a abertura de 

empresas, desburocratizando e simplificando os processos, com o objetivo de 

desenvolver o Município. 

A partir de toda implementação do loteamento que ocorreu em 2014, empresas 

que se habilitaram começaram a mobilização e organização para a obra e se 

apropriar da “nova casa” citamos exemplo da empresa sorvetes frybom – frybom 

ind.com.alim. ltda fundada em 21/09/2008 que atua no ramo de fabricação e 

comercialização de sorvetes e picolés. Conforme o proprietário Odécio o número 

de clientes cresceu de forma muito satisfatória possibilitando um crescimento 

acima do esperado, teve que aumentar o quadro de funcionários de 2 para até 6 

pessoas (em época de verão). Atuava em um espaço muito restrito de 20m², 

atendimento era junto da produção, muito inadequado, começamos no ano de 

2015, equipamento para iniciar já tinhamos, com o novo empreendimento com 

maior espaço fisico foi necessário novos equipamentos construção do prédio se 

buscou recursos bancário. Em números a empresa Frybom passou de um 

faturamento de R$ 20.452,00 em 2011 para faturamento de R$ 105.375,00 em 

2016.“Com certeza a empresa cresceu muito com o incentivo municipal no 

loteamento industrial e nesses 3 anos já estamos percebendo que precisamos 

ampliar nosso espaço fisico um espaço inicial que era grande ja esta ficando 

pequeno” acrescenta o empresário Odécio. A Empresa de secadores BARON, 

que atua no segmento metal mecânico, com foco na fabricação de maquinas e 

equipamentos também é um exemplo de incremento econômico, a empresatem 

Ramo de atuação em Fabricação e desenvolvimento de soluções para secagem, 

armazenagem, movimentação, limpeza e beneficiamento de grãos, tendo como 

9.3) Os órgãos públicos adotam o tratamento diferenciado para os pequenos negócios,conforme 

estabelecido no Plano de Governo? Quais órgãos devem ser destacados na implementação das 

políticas para o desenvolvimento dos pequenos negócios? Por que? 
 

 

9.4) Quais foram os impactos e efeitos das políticas públicas municipais no ambiente, na 

competitividade e na sobrevivência dos pequenos negócios? 
 



Município disponibiliza a Secretaria de Indústria, comércio e turismo para 

atendimento aos microempreendedores, pequenas empresas ou pequeno porte 

com acompanhamento da Secretaria municipal da fazenda pois torna-se uma 

necessidade ter o “primeiro contato” objetivando manter uma relação com 

setores da economia local e sendo agente gerador de renda e desenvolvimento 

local e regional. As associações que representam os empresários locais, como 

CDL ( Câmara de dirigentes lojistas) e ACISAM ( Associação Comercial e Industrial 

de Arroio do Meio) mantem contato permanente com a Administração, sendo na 

destino cooperativas, pequenos e médios agricultores e industrias. Após um ano 

e meio em canteiro de obras, no dia 01 de março de 2016, iniciaram as atividades 

produtivas da Baron na nova unidade industrial. Após conclusão da obra civil, 

iniciou-se as instalações elétricas e dos equipamentos para o setor produtivo. A 

obra foi financiada com recursos próprios, com um investimento em obras civis 

estimado em R$600mil e R$ 67mil em equipamentos. A empresa passou de um 

total de 6 funcionários ou revendedores ou representantes para um total de 13, 

seu faturamento em 2012 foi de R$ 99.459,00 e em 2016 saltou para R$ 

206.781,00. Com cronograma similar a empresa Maná Comercial Agrícola teve 

um crescimento surpreendente de mais de 500% em faturamento passando de 

R$ 1,7 milhão em 2011 para mais de R$ 9,5 milhões, chegando a ocupar a 11º 

colocação no ranking das 50 maiores empresas com base no VAF – valor 

adicionado fiscal do ano de2016. A empresa serralheria Kunst LTDA passou de um 

faturamento anual em 2011 de R$ 143.465,00 para mais de R$ 220.000,00 em 

2015. A empresa Mavitec alcançou faturamento de R$ 72.707,00 em 2016, sendo 

que em 2011 teve apenas R$ 5.424,00 A RS Sul distribuidora possuía um 

faturamento anual de R$ 476.529,00 em 2011 e saltou para R$ 2.441.296,00 em 

2016. Dentre outras empresas instaladas são as que mais se destacaram, os 

dados foram fornecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda conforme 

levantamento do Valor Adicionado Gerado. 

 
 
 
 
 
 
 

10) A prefeitura disponibiliza estrutura específica para o atendimento aos pequenos negócios? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
10.1) Quais são as estruturas / recursos que a prefeitura disponibiliza exclusivamente para o 

atendimento aos pequenos negócios? 
 



 
 

10.2) Como é o atendimento aos pequenos negócios nas estruturas/espaços específicos? Quais 

demandas podem ser solucionadas? Qual o tempo médio de solução? 

 
Na Secretaria de Indústria e Comércio acontece o primeiro contato do 

empreendedor com o Poder Público. De acordo com a demanda, esta Secretaria 

direciona, orienta e agiliza e acompanha para solucionar as demandas do 

empreendedor. Envolvendo Secretarias da Agricultura, Obras, Fazenda, Meio 

Ambiente e Planejamento Após, efetuarmos contato verbal, sendo a necessidade 

identificada encaminhamos para as secretarias que possam auxiliar e atender a 

demanda. Podem ser encaminhados serviços de manutenção em acessos, 

colocação de material, terraplenagem (novos empreendimentos) abertura de 

rede de drenagem etc., estes serviços são encaminhados para a Secretaria 

Municipal de Obras que incluirá na programação dos serviços a demanda 

solicitada, sendo claro instituído o princípio da economicidade, sendo que os 

serviços serão priorizados conforme deslocamento de equipamentos e rotinas da 

própria secretaria. Sendo o serviço emergencial (causem algum risco) será dada 

prioridade em até 48 hr senão a solicitação aguarda em média 15 dias. Serviços 

de registro/baixa efetuados pela Secretaria da Fazenda levam em média 48hr 

para serem solucionados, sendo regrados pela Lei geral das micro e pequenas 

empresas lei nº 2.806/2009 de 04 de dezembro de 2009 e pelo decreto nº 

2.389/2017 que institui o Comitê Executivo Municipal da Rede Simples. Referente 

a licenciamento ambiental para ampliação/novos empreendimentos solicitamos 

um encontro com o profissional contratado pela empresa e o responsável pelo 

DMA no Município, para que seja alinhavadas as etapas e em caso de novos 

documentos que este possua contato direto com o Responsável técnico no 

Município, proporcionado agilidade e comprometimento com a proposta 

apresentada. 

promoção, divulgação e ou participação em projetos de incentivos para a 

diversificação econômica local. O Município reconhece a necessidade de 

aproximação entre Poder público e Iniciativa privada com vistas ao 

desenvolvimento de projetos de interesse comum, salienta-se neste sentido que 

a participação da indústria, comércio e serviços representam em torno de 85% do 

valor adicionado do Município e, consequentemente, do nosso efetivo retorno de 

ICMS. 



A Secretaria de indústria, comércio e turismo foi criada em 2005, desse então 

tem sido uma imperiosa necessidade, a considerar-se pelo crescimento dos 

principais setores que compõem a economia local, assumindo como o agente 

interlocutor entre poder público e privado e cientes da real contribuição que a 

geração de emprego e renda proporcionam em um contexto social. O plano de 

governo da atual administração 2017-2020 aborda como prioridade, o incentivo 

ao comercio local, sabendo da sua importância e real contribuição para a geração 

de emprego e renda, mas sobretudo a importância social em um contexto 

econômico diversificado, onde quem sobressai é o Município como um todo. 

 
 

10.3) Como é o nível de utilização das estruturas deatendimento exclusivas pelos pequenos 

negócios? Há quanto tempo estas estruturas estão disponíveis? 
 

 

11) Quais são os capítulos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar Federal 

123/2006) que são tratados nas políticas públicas para desenvolvimento e competitividade dos 

pequenos negócios no município? 

 

☒ Capítulo III - Inscrição e baixa 

☐ Capítulo IV - Tributos e contribuições 

☐ Capítulo V - Acesso aos mercados 

☒ Capítulo VII - Fiscalização orientadora 

☐ Capítulo VIII - Associativismo 

☐ Capítulo IX - Estímulo ao crédito e capitalização 

☐ Capítulo X - Estímulo a inovação 

☐ Capítulo XI - Regras civis e empresariais 

☐ Capítulo XII - Acesso a justiça 

☒ Capítulo XIII - Apoio e Representação 

A prefeitura adota legislação mais benéfica para os pequenos negócios do que a Lei Complementar 

123/2006? Qual é o instrumento legal? Quais são os benefícios adicionais? 

O Município de Arroio do Meio RS adota a lei complementar 123/06, Simples 

nacional, e além deste a RedeSim através de decreto 2389/2017, com o Comitê 



Ao longo dos anos foram capacitados diversos servidores municipais que 

estiveram na função na Secretaria de Indústria Comércio e da Secretaria 

Municipal da Fazenda, sendo que o meu exemplo deste período que estou a 

frente, o Sebrae contatou a atual administração oferecendo e apresentando os 

programas em benefício das micro e pequenas empresas, sendo que a partir daí 

ocorreram cursos de capacitação para agente de desenvolvimento, Rede Simples, 

atualização e orientação da Lei Geral. Além que o Município ofereceu curso a 

todos servidores municipais, que efetuam atendimento presencial, o curso 

excelência no atendimento e também para cargos de chefia houve o treinamento 

para Liderança. 

 
 

12) A prefeitura capacita os seus servidores sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, sobre 

o atendimento e orientação aos pequenos negócios, sobre as políticas públicas municipais para o 

desenvolvimento dos pequenos negócios? Como é feita esta capacitação? Qual a periodicidade e 

a carga horária médias? 
 

gestor da Rede Simples. A Rede Simples proporciona mais agilidade simplificando 

e unificando o registro das empresas (tanto em âmbito federal, estadual ou 

municipal). Proporciona especialmente a redução de procedimentos para o 

cumprimento das obrigações sendo mais transparente, simples e padronizado. 

Permite ao Município fornecer o Alvará provisório, enquanto a empresa adequa 

seu espaço físico mas podendo atuar, sendo que o Código tributário municipal lei 

18/80 § 7º art 108 concede esta possibilidade por período superior a 30 dias e 

inferior a 360 dias. Os Microempreendedores individuais estão isentos de taxas e 

custos relativos a abertura, inscrição, registro, alvará etc) no 1º ano de 

funcionamento, além de no decorrer dos anos possuem um redução nas taxas, 

em comparação com empreendimentos de maior porte. Município incentiva a 

criação de feiras para divulgação e acesso a novos mercados, sendo que está 

agendada para 22 de julho de 2018 a 1ª feira gastronômica sabores de Arroio do 

meio que incentivará a participação de padarias, confeitarias e agroindústrias em 

geral, oportunizando a divulgação de seus produtos. 



A implementação do Condomínio Industrial além de proporcionar incremento 

econômico nos empreendimentos instalados, trouxe a valorização dos 

empreendedores locais, pois sempre se “fala” que buscam empresas de “fora” e 

os que aqui já geram emprego e renda nunca são valorizados. Nos trâmites para 

habilitação é necessário obedecer critérios aos quais remetem ao maior tempo 

de permanência no Município (ou seja empresa já instaladas e com maior 

número de meses em atividade recebe maior pontuação) Como vimos nos relatos 

o potencial que as empresas detinham estava restrito a seu espaço físico, pois 

todas ampliaram seu quadro funcional e ampliaram seu faturamento 

consideravelmente, atendendo aos anseios da Administração pública e 

justificando a necessidade da criação do Condomínio Industrial. 

A administração municipal desafiou-se, ao convocar lideranças e associações para 

discussão de soluções e alternativas para impulsionar a economia local, pois 

dependendo da evolução das discussões poderia não ter “forças” para implantar 

as decisões, caindo em descrédito. Mas o entendimento foi unânime em 

fomentar os microempreendedores que detinham potencial para expansão, mas 

necessitavam de um apoio, sendo que a partir disso criou-se o Condomínio 

Industrial. Após toda estruturação do loteamento surgiu o desfaio do 

13) Resultados alcançados pelo projeto * 
 

 

14) Principais etapas do projeto (cronograma) 

 
Etapa Prazo de execução 

Surgimento da idéia em 2009 Instituída lei Municipal nº 2852/2010 para parceria com 

proprietários da área 

Aprovação projeto em 2010 Aprovado mapas e licença ambiental no ano 2010 

Execução (patrolamento, escavação da área) 

em 2011 

Concluído em 2012 

Lei de regramento do loteamento em 2013 Instituída Lei nº 3201/2013 que disciplina a doação de lotes do 

Condomínio Industrial 

Edital de publicação para empresas se 

habilitarem em 2013 

30 dias 

Sorteio de Lotes em 2013 30 dias após homologação do edital e classificação empresas 

Instalação da 1ª empresa em 2014 Empresa Maná conclui obra e inicia atividades 

 

15) Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de dificuldade) * 
 



O Município efetuou a parceria Público x Privada com três proprietários das 

áreas, sendo regrado via Lei Municipal e após unificadas para criar o Condomínio 

Industrial. Se o Município fosse adquirir a área em 2009 desembolsaria R$ 

600.000,00, sendo que o orçamento municipal era de R$ 

31.250.000,00(projetado em 2008) e o momento econômico era de recessão, 

incertezas, ou seja cenário desfavorável e se não houvesse a parceria e a 

mobilização da Administração Municipal através das secretarias municipais 

Juntamente com membros da comunidade, talvez o projeto não seria realidade, 

sendo que no ano de 2010 o orçamento municipal deu uma queda indo para R$ 

28.650.000,00 comprovando a instabilidade na economia e que o investimento 

ocorreu no momento certo, sendo que de imediato deu a impressão de 

impulsionar e propor investimentos locais mostrando a resposta do poder 

público municipal para um momento de crise, sendo que hoje comprova-se a 

efetividade do projeto, com as empresas consolidadas e com projeções de 

ampliações. 

 
 

16) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 
 

 

17) Relação entre recursos previstos e resultados alcançados (custo/benefício) 

convencimento aos empreendedores, que o novo local era o ideal para as 

empresas, mas a idéia da mudança gerou insegurança pois estariam se 

deslocando para um local “vazio” onde seriam os pioneiros com suas empresas, o 

visual das empresas estaria prejudicado, pois tratava-se de um novo loteamento 

em uma rua lateral, o investimento poderia não trazer resultados e a falência 

seria uma certeza. Mas o acompanhamento da Secretaria de Indústria e 

Comércio foi muito importante, sendo o local para tirar dúvidas e esclarecer que 

o empreendimento dependia exclusivamente do desempenho de cada um e que 

potencial eles evidenciaram ao se habilitarem, restava arregaçar as mangas e 

trabalhar, sendo o resultado a consolidação dos empreendimentos e a 

possibilidade de ampliações que hoje necessitam. 



A secretaria de indústria comércio e turismo já está em trâmites para abertura de 

novo edital para possibilitar que novos empreendimentos se instalem no 

condomínio industrial, para que pequenas empresas tenham a possibilidade de 

incrementar suas atividades, aumentando sua capacidade, gerando emprego e 

renda para o Município. 

A importância de se reconhecer e constatar de que é preciso adotar um maior 

entrosamento entre o Poder Público e a iniciativa privada, com vistas a 

desenvolver projetos, se comprova com a criação do Condomínio Industrial. 

Vislumbrando os depoimentos dos proprietários das empresas, que dão a real 

importância que foi para seus empreendimentos, a possibilidade do crescimento 

físico (ampliações) e profissional, além do aumento da credibilidade perante seus 

clientes e fornecedores é muito satisfatória, e nos faz permitir avançar. Com o 

objetivo de crescimento dos pequenos empreendedores de Arroio do Meio 

atendido, em parte pelo Condomínio Industrial, e também atentos a legislação, 

estamos habilitando um novo Edital para uma nova etapa, novos 

empreendedores terão a oportunidade de alavancar seus negócios e 

 
 

18) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 
 

 

19) Comentários finais 
 

Relação custo x benefício atendeu plenamente os anseios públicos da 

economicidade, baixo investimento com alto retorno, considerando as premissas 

da lei que rege o loteamento cada empreendimento instalado teve que investir 

no mínimo 150% o valor da área. Fazendo uma breve projeção, os lotes foram 

avaliados, no total em R$ 646.672,00 e foram investidos, no mínimo, R$ 

970.008,00 em obras e equipamentos, o que fez girar na economia local tanto em 

comercio de matérias de construção como na geração de mão de obra 

temporária e, além, quando do efetivo início das atividades praticamente todas 

incrementaram seu faturamento consideravelmente. 



Odécio Valmir de Borba SORVETES FRYBOM – FRYBOM IND.COM.ALIM LTDA 

Odécio, proprietário da Frybom, relata que o surgimento da idéia de criar a 

empresa, a motivação que fez empreender partiu de um dos sócios, após anos 

trabalhados em uma empresa regional no ramo de sorvetes e com a experiência 

adquirida decidiu abrir a própria empresa. Começou no ano de 2015, o 

equipamento para iniciar já tínhamos e com a possibilidade de ir para um novo 

local com maior espaço físico foram necessários novos equipamentos. Tanto a 

construção do prédio como a compra dos equipamentos se buscou 

financiamentos que nos possibilitaram 

 
 

20) Relato dos Beneficiados pelo projeto - Selecione a quantidade dos relatos apresentados 

 
◯ 1 

◯ 2 

✖ 3 

◯ 4 

◯ 5 

◯ Nenhum 

 
 
 

20.3) Beneficiados 

 
Nome 

 

Telefone / email 

 
 

Relato 

99876 8130 sorvetesfrybom@hotmail.com 

incrementar, inovar, criar novas idéias, fortalecendo a convicção da Secretaria de 

Indústria, comércio e Turismo de diversificar a economia local. 

mailto:sorvetesfrybom@hotmail.com


Douglas Baron Indústria de secadores Baron LTDA 

3716 1058 Projeto.baron@gmail.com 

Colaborador 

Tendo como foco a produção de suínos, a propriedade do Sr.Francolino Baron 

passa por diversas dificuldades no processo de pós colheita. A partir deste 

momento (1990), iniciam se as primeiras conversas com técnicos e engenheiros 

da Emater Ascar para evitar perdas no processo produtivo de grãos na 

propriedade. Após adquirir conhecimentos teóricos, Francolino e seu filho Jadir 

colocaram em prática a idéia de um secador de cereais leito fixo, com auxilio 

técnico do Engenheiro agrônomo Ricardo Ramos Martins e José Franco. Com um 

protótipo em funcion 

João Carlos Hilgert 

99994 6632 Hilgertempreendimentos@gmail.com 

Empresário e representante dos Proprietários da área 

No ano de 2008 com renovação em 2009 três proprietários de áreas rurais de São 

Nome 

 

Telefone / email 

 

Função 

 

Relato 

 

Nome 

 

Telefone / email 

 

Função 

 

Relato 

mailto:Projeto.baron@gmail.com
mailto:Hilgertempreendimentos@gmail.com


 
 

21. Equipe responsável pelo projeto 

 
Nome Telefone / email Função 

CARLOS HENRIQUE MENEGHINI 51 3716 1166 ASSESSOR INDUSTRIA E COMERCIO 

ELUISE HAMMES 51 3716 1166 VICE PREFEITA E SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

MAICA VIVIANE GEBING RUPENTHAL 51 3716 1166 ASSESSORIA IMPRENSA 

 
 
 

✓ Li e concordo com o termo de uso. 
 
 

 

Klaus Werner Schnack 

18/07/2018 

Caetano, neste município, protocolaram proposta de criar um Projeto para fins 

Industriais consorciado com lotes de cunho residencial popular, em forma de 

parceria com poder público municipal. Os três, Hilgert Empreendimentos 

Imobiliários, representado por João Carlos Hilgert, João Gerhard e Lirio Alfredo 

Von Mullen, proprietários de áreas lindeiras que totalizavam 71.805,31M². 

Localizada na região denominada Morro Vermelho, ás margens da Estrada do 

Morro Vermelho (h 


