
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

.p~ (bb':Ç- \ OU\ !c
Governo Municipa'
~~~lt~~~~~~%~

Consfruindo

C.r.z/nhD PlJrll TodDS
Of. n.o 078/10 - GPC Carazinho, 09 de abril de 2010.

Excelentissimo Senhor,
Ver. Gilnei Alberto Jam§,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 046/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa o Projeto de Lei n.o
046/10, desta data, o qual Autoriza doa,çao de area el Empresa Transportes Waldemar
Ltda, para apreciaçao sob Regime de Urgencia.

Exposiçao de Motivos:

O Projeto de Lei tem por finalidade a doaçao de um terreno urbano el em
presa Transportes Waldemar Ltda (TW Transportes), no Distrito Industrial Carlos Au
gusto Fritz, objetivando a instalaçao de um Centro de Distribuiçao Satelite da Syngenta,
cujo rama de atividade se refere el area de agroneg6cios, incluindo a proteçao de culti
vos e sementes de alto valor agregado.

Ressalta-se a irnportancia do presente projeto, visando o aumento na ge
raçao de emprego e por conseqOente renda, ampliando o desenvolvimento econ6mico
e social de Carazinho.

MVRlCBS

Atenciosamente,

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PROTOCOLO GERAL
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PROJETO DE LEI N.O046, DE 09 DE ABRIL DE 2010.

Autoriza doaçao de area il Empresa
TRANSPORTES WALDEMAR LTDA.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo a transferir mediante escritura publica
de doaçao a empresa Transportes Waldemar Ltda, de um terreno urbano, sem ben
feitorias, com area de quinze mil metros quadrados (15.000,00m2), I~calizado na rua
Empresario Agenello Senger, esquina com as ruas Alfredo Oscar Kochenborger e
Castelar Martinez, no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, nesta cidade, no setor
13, quadra 14, lote 04 com as seguintes confrontaç5es: Nordeste: 85,00m com a rua
Castelar Martinez; Sudoeste: 85,OOm com a rua Alfredo Oscar Kochenborger; Noro
este: 180,OOm com Municfpio de Carazinho lote 01, Stefanello, Lima & Cia Ltda, lote
02 e A. J. Garcia & Cia Ltda - Zincrom lote 03; e a Sudeste: 180,00m com a rua Em
presario Agenello Senger, conforme matrlcula n.o 28.222 Lo 2, do Registro de Im6veis
de Carazinho, memorial descritivo, laudo de avaliaçao e mapa de localizaçao, que saD
partes integrantes desta Lei.

Paragrafo Unico. Os incentivos autorizados neste artigo baseiam-se no
projeto apresentado pela empresa e nos demais documentos exigencias cumpridas, se
gundo determina a Lei Municipal n.O5.581/01 e suas alteraç5es.

Art. 2° A area ora doada e destinada a instalaçao de um Centro de Dis
tribuiçao Satelite da Syngenta, cujo rama de atividade refere-se a area de agroneg6
cios, incluindo a proteçao de cultivos e sementes de alto valor agregado.

Art. 3° A Empresa, ap6s receber a area ora doada, devera construir so
bre a mesma, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva
escritura, uma infra-estrutura mlnima, que constara de cercamento da area, com pos
tes em concreto ou alvenaria, e fechamento do lote em alvenaria ou tela, com port5es
de ferro nas entradas.

§ 1° A empresa tera o prazo maximo de 180(cento e oitenta) dias, a con
tar da promulgaçao da referida Lei, para iniciar as obras de construçao, conforme pro
jeto apresentado ao Conselho do PIano do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz.

§ 2° Ap6s o inlcio das obras, a empresa tera prazo de um (01) ano para
a conclusao da mesma, podendo ser prorrogado pela mesmo prazo, desde que haja
interesse publico.

§ 3° Nao sera considerado inlcio da construçao, a colocaçao da pedra
fundamental.
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Paragrafo Unico. Sob pena de nulidade, as escrituras de transmissao
de area, previstas na presente Lei, consignarao o direito de reversao ao Patrimonio do
Municfpio, do bem alienado nos casos de descumprimento das obrigaç6es previstas
na Lei Municipal 3.306/87(Lei do Piano Diretor do Distrito Industrial Carlos Augusto
Fritz), e o disposto nesta Lei.

Art. 5° A presente doaçao esta vinculada ao cumprimenJ:o da presente
Lei e dos demais dispositivos legais constantes na Lei Municipal nO3.606, de 19 de
março de 1987, que ins~ituiu o Piano Diretor do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz,
e suas alteraç6es.

Art. 6° O proprietario de area que, para construçao de edificaç6es exigi
das por lei, necessitar de financiamento bancario, e para isso for exigida hipoteca do
im6vel como garantia, podera faze-Io desde que, na escritura de doaçao, conste c1au
sula especffica de que a hipoteca somente podera ser feita como garantia de recursos
que, obrigatoriamente, serao aplicadm~ em construçao ou benfeitorias, no terreno ob
jeto desta doaçao.

§ 1° Na ocorrencia do previsto no capuf do presente artigo, devera ser
instituida sobre o im6vel, hipoteca em 2° grau em favor do Municfpio de Carazinho,
podendo dar-se no mesmo instrumento em que a empresa outorgar a hipoteca em 1°
grau ao agente financeiro, quando o Municfpio comparecera ao ato, como intervenien
te anuente e outorgado credor hipotecario em 2° grau.

§ 2° A constituiçao de garantia real do im6vel em emprestimo financeiro,
somente podera ser feita, se atendidos os demais termos da Lei nO3.606/87, combi
nados com o disposto na Lei nO8.666/93 e suas alteraç6es.

Art. 7° Serao de responsabilidade da donataria, as despesas de manu
tençao, taxas, emolumentos e tributos incidentes sobre o im6vel e suas benfeitorias
descrito no Art. 1°, bem como a escrituraçao e registro do im6vel.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 09 de abril de 2010.

CBS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SEPLAN

DOAÇAo: TRANSPORTES WALDEMAR Ltda. (TW TRANSPORTES)
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL CARLOS AUGUSTO FRITZ - CARAZINHO RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Planejamento

SEPLAN

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIo: MUNICiPIO DE CARAZINHO MA TRiCULA ~O 28.222

DOAÇAO: TRANSPORTE S WALDEMAR Ltda. ( TW TRANSPORTE S )

Lote 04

Dm terreno urbano, sem benfeitorias, com a area de quinze mil
trezentos metros quadrados (15.300,00 m2) localizado na rua Empresario

, Agenello Senger, esquina com as rua&Alfredo Oscar Kochenborger e Castelar
Martinez, no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, nesta cidade, no setor
13, quadra 14, Jote 04 com as seguintes confrontaçoes:
Nordeste: 85,00 m com a rua Castelar Martinez,
Sudoeste: 85,00 m com a ma Alfredo Oscar Kochenborger,
Noroeste: 180,00 m com Municipio de Carazinho lote O l, Stefanello, Lima &

Cia Ltda.lote 02 e A . J. Garcia & Cia Ltda. - Zincrom lote 03,
Sudeste: 180,00 m com a rua Empresario Agenel10 Senger.
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PREFElTURA MUNICIPAL DE CARAZINHo-RS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PARECER TECNICO

UF

RS

[!JREDE TELEFONICA

D

D

D
D
D

[!JUMA FRAÇAODE TERRAS

DpOSTO DE SAUDE

DBAIXO

DMINIMO

DTRANSPORTE COLETIVO

D LOJA

DCONJUNTO COME.RCIAL

DLUXO

DALTO

DNORMAL

[!JPAVIMENTAÇAO ASFALTICA [!JREDE ELETRICA

DPAVIMENTAÇAO PASSEIO DILUMINAÇAO PUBLlCA

PADRAOCONSTRlJTlVODAS EDIF. VIZINHAS

'1 -IM6vEL

DRESIDËNCIA UNIFAMILlARISOLADA

DUNIDADE AlJTONOMAEM HAB.COLETIVA

'2 - DADOS DE IDENTIFICAÇAo
CONTRIBUINTES

TW Transportes Ltda.
ENDEREÇODO IMOVEL

Rua Alfredo Oscar Kochenborger esquina Rua Empresario Agenello Senger
BAIRRO CIDADE

Distrito Industrial CARAZINHO
DOCUMENTAÇAODO IM6vEL
Matricula 28.222

13 -IMPLANTAÇAO
INFRA-ESTRlJTURAURBANA

[!JAGUA pOTAvEL

DESGOTO PLUVIAL

USODOSOLO

DATIV. HABITACIONAL

DATIV. COMERCIALE SERVIÇQS

[!JATIV. INDUSTRIAL

EQUIPAMENTOSURBANOSE SERVIÇQS

DCOMËRCIO DESCOLA DRECREAÇAOIPRAÇA

E -CARACTERlSTlCAS DO TERRENO
AREA 15.300,00 m2

EQUIPAMENTOSE INSTALAc6Es ESPECIAIS

DCENTRAL DE GAs

DANTENA COLETIVA

DPORTEIRO ELETRONICO

DSALAO DE FESTAS

DRECREAÇAO~LAY.(3ROUND

TOPOGRAFIA

DPLANA

DEM ACLlVE

[!JEM DECLlVE

DINCLlNAÇAO LATERAL

15 - EDIFICAÇAo
PROJETO

DEDIF.ISOLADA

DEDIF. GEMINADA

DCOND. HORIZONTAL

DDIVERSOS BLOCOS

[JIMPLANT. JUNTOAs DIVISAS

FORMATO

RETANGULAR

RISCODE INUNDAÇAO

DEXISTENTE

[!JINEXISTENTE

NIvEL EM RELAÇAOAO MElo-FIO

NO NivEL

SITUAÇAO

D
D

DQUADRA DE ESPORTES

DPISCINA INDIVIDUAUCOLETIVA

D
D
D

I
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Arq."Letlcia oersavlo

Crea 130.648

6 - DADOS RELATIVOS A UNIDADE

PADRAO CONSTRUTIVO (NB-140)

I POSIÇAOrAVT" DA UNIDADEtEST DE CONSERVAÇAODALTO DNORMAL

DBAIXODFRENTEDFUNDOSDMEIO

I
I III

7 - AVALIAÇAO

.
IMOVEL

AREAS(m2)
FRAÇAOUNITARIO VALORES DE AVALIAÇAO (R$)

PRIVATIVA

TOTALIDEAL(R$/m2)TERRENOUNIDADETOTAL

Fraçio de terra

15.300,0015.300,001,0000006,000091.800,00 91.800,00

VALORTOTAL

15300,0015.300,001,0000006,000091.800,00 91.800,00

8 - tNFORMAÇOES COMPLEMENTARES

A AREA EM APREÇO LOCALlZA-8E NO DISTRITO INDUSTRIAL CARLOS AUGUSTO FRlTZ, EM EXCELENTE

LOCALlZAÇAO, EM RELAçAO A AREAS INDUSTRIAIS. O PRESENTE PROCESSO TEM POR BASE A ATA nO 01/2010 DO
CONSELHO DO DISTRlTO INDUSTRIAL.

9 -AVALIADO S

CARAZINHO, 19 DE MARÇO DE 2010

110 -RELAT6R10 FOTOORAFICO
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Aos vinte e dois dias do mes de março do ano de dds mi! e dez, as nove hores nas
dependencias da Secretaria Municipa! de Desenvo!vimento esteve reunido o Con~elho
Municipa! do Piano Diretor das Distritos lndustr\8is Carlos AUGusta Fr(TZ Ej kon

A!buquerque, para tratar dos seguintes assuntos: Concessao de ben~ffc1os El ~mpresas'
analise para doaçao de area para instaiaçao de empresas nos Distr\tos; e, assuntos
gerais. Estlveram presentes os senhores: f.\!exanqre lv10adr Capitanio representando a
Seeretaria de Desenvolvimento e Vice-prefeitc, Mareas Vinielus Reisdoerfer Olreiar da
Industria e Comareio, Patricia Gutkoski Assessora Jurfdica do Munidpio, .Jaim Storchi de
Souza Engenheira Civil da Secretaria do Planeiamenio. Cristian Kirinus Associadk de
Engenheiros e Arquitetos de Carazinho, Leand'ro \!',faib'er representando a 'camara de
Dirigentes Lojistas, Miltras Pasqua!otto Secretario Munic1pal de Obras ra Viaçao e, o Si.
Erseiino Zottis representando o Sindicato do Comercio Varej1sta de - Carazinho.
Primeiramente o Secretario de Desenvo!vimentc Aiexandre Capiianio deu DOES vindas
aos presentes solicitando ao Diretor da Industria e Comercio para cabear a pauta da
reuniao em dialogo. Primeiramente, a empresa Transportes \Naldemar Ltda (TW
Transportes), inscrita. no CNPJ sob o num8ro 89.317.697/0001-32· requer a
cess8o/doaçao de area com'aproximadamente quinze mi! e trezentos metras quadrados,
situada no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritzas Ruas Aifredo Oscar Kochenborger e
Castelar Martinez, parainstalaçao de um Centro Distribuiçao Satelite da Syngenta,
cujo rama de atividade fefere-se a area de agranegGcios, inc!uindo a pmteçao de cultivos
e sementes de alto vaior agregado. Entendeu o Conselho, de forma unar:ims, aprovar a
presente doaçao, visando, dessa forma, a geraçao de emprego e renda ao Munidpia,
for1alecenc!o o DesenvoivimentoMunicipaL Em seguida, o Conse!ho anal!sou 8. situaçao
da empresa Sfmi!e Transformadores LIda cam inscnçao no CNPJ sob n°
05.464.440/0001-13, resolvendo ceder!doar a area de vinte e um mil metras quadrados,
area loca!izada na Rua Alexandre Dambros no Distrito Carlos Augusta Fritz. Foi analisado
tambem o novo pedi do da empresa Boiiche Carazinho Ltda., !nscrita no CNPJ sob
nurp.ero 08.989.688/0001-96, que requer concessao de incentivos fiscais, no montante de
dois mil reais mensais, para custear as despesas de !ocaçao do predio das insta!aç6es
da empreS8. Ap6s nova analise dos documentos, entendeu novam~nte o conse\ho ser
inviavei de modo econ6mico e social a presente concessao, porem o Conseiho decidiu
em auxiiiar a empresa concedend.o isençao de IPTU pela pr8zo de doz8 m8ses: podendo
ser prorrogado por igual perfodo mediante sQiicitaçao da empresa e se comprovada a
viabi!idade e !egalidade para tal prorrogaçac. Em segulda, os presentes sOllcitaram ao
6rgao competente da Administraçao Munidpal para comunicar por offcio, a empresa
Landrin Industria e Comareio de !nseticidas Uda., para qUe no prazo de sessenta dias
contados do recebimento da notificaçao, apresente projeta tecnico da construçao elau
ampliaçao da empresa e, cento e oitenta dias, contados do recebimento da noHicaçao
para dar infcio a execuçao das obras, referente a area concedida pela Lei Munjcipal
6.556/2007, caso as solicitaç6es naa seJam cumpridas nos f8speetivos prazos, a area
sera revertida ao Munidpio dispensando nova notifjcaça.o. Dando cont\nuidade, ca!ocou
se para analise do Conselho os doeumentos da empresa Telha Certa industria e
Comerejo Ltda, inscrita no CNPJ,sob o numero 03.769.330/0001-34. A empresa solicita 8
cessao!doaçao de area com onze mil aitocentos e sessenta e einco metras quadrados.
situada na·, BR 285, para a ampiiaçao das instalaç6es fabris. A empresa exerce as
ativfdades ~o rama de industria!lzacao e comarcio de teihas metalicas. Ap6s conferencia e
diaiogo entre os presentes, entend~euo Conse!ho em aprovar a presente soiicitaçao para
doaçao da area a empresa, sugerindo que a empresa se responsabii!ze pela remoçao e
tratlsferencia do' britador, bem como Qelos 6nus que far-se-8o neCeSS8r1CSpara essa
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Erseijno Zottis

Leand,o V\lalber

Cristian Kirinus

Miltras PasqualoUo

Jairo Storchi de Souza

Patricia Gutkoski da Cruz

Marcos Vinfcius Reisdoerfer

A1exandre Moacir Capitanio

remoçao. Na oportunidade, Patrfcia Gutkoski da Cruz, na condiçao de proCu.radOfa do
Municfp~o, manifestou-se favoravel as doaçoes, deixando consignado que as empresas
que possuem doaçao de imevel para insta!açao, uma vez expirado o praza sem que seja
realizada a infraestruiura acordada na respectiva iei de doaçao, devem os im6veis
retomaf ao municfpio, utilizanao-se do dispositblO da reversao para tanto. Nada mais <3

constar encerra-se a presente Ata. Carazinho 80S vlnie e dois dias do mes de março do
ano de dois mil e dez.


