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o Carazinho que não pára

Of. n.o 295/11 - GPC

Excelentíssima Senhora,

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 155/11

Senhora Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

155/11, desta data, o qual Autoriza doação de área à Empresa Nortesul Indústria

Metalúrgica LIda, para apreciação sob Regime de Urgência.

ExposiCão de Motívos:

Justifica-se o presente projeto de lei, atendendo solicitação da pleiteante, que

necessita de uma área maior do que a inicialmente doada, através da Lei Municipal n.o

7.266/10, tendo em vista que no início do projeto o ínvestimento girava em torno de R$

3.000.000,00 (três milhões de reais) e hoje o investimento praticamente dobrou, chegando a

aproximadamente R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Com o mercado de estruturas

metálicas em franca expansão e com a perspectiva de crescer aínda mais, o espaço atual

de 16.000m2 se torna pequeno para os planos de crescimento e desenvolvimento.

Ademais, no segmento em que a empresa atua, a variação de níveis de área

(talude) dificulta o andamento dos trabalhos, o que ocorre na atual área em que a empresa

está instalada, onde o terreno é bastante acidentado e não tem como fazer um único

patamar, pois o desnível é de aproximadamente 10 metros. Segundo dados da topografia,

nessas condíções a fábrica ficaria escondida, além dos custos de terraplanagem e

compactação do solo serem elevadíssimos (seguem em anexo orçamento para dois

patamares).

Um dos fatores' mais críticos é a movimentação de materiais, pois os

depósitos de chapas e laminados, bem como da estrutura pronta são feitos no próprio pátio
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e para colocar essa matéria prima para o processo produtivo não se pode perder tempo,

pois as máquinas não podem parar. Assim, trabalhando com desníveis ou patamares no

terreno dificulta e inviabiliza o negócio.

O projeto para este inicio de atividade contempla uma área minima construida

de 1.900m2 devido ao problema da FEPAM, pois para uma construção acima desta área, a

empresa.teria de acionar a FEPAM Estadual e com isto a perda de tempo é muito grande.

Assim, a empresa compromete-se a construir inicialmente, no mínimo, a metragem citada

anteriormente, mas já com perspectiva de expansão a curto prazo.

Em contrapartida á área recebida, a empresa compromete-se a alavancar o

número de empregos diretos, que atualmente é de 02 funcionários, para 100, após o quinto

ano de instalação. Há ainda a expectativa de criação de empregos indiretos e maior

arrecadação tributária ocasionados pela expansão do empreendimento.

Conforme explanado pelos representantes da empresa, os recursos

financeiros já estão liberados para dar inicio ao empreendimento, sendo que logo após a

liberação da área, os mesmos iniciarão imediatamente os serviços de terraplanagem.

Segue anexo projeto de viabilidade sócio-econômica da Empresa, bem como

Ata do Conselho do Plano Diretor dos Distritos Industriais Carlos Augusto Fritz e Iron

Albuquerque, que trata da referida doação.

Atenciosamente,
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Aos dezenove 'dias do mês de outubro dé 2011 reuniram-se rias dependências da 1

!
Secretaria de desenvol~imento o Conselho do Distrito, a reunião foi conduzida pelo diretor do ! '
Departamento de Indústria e comércio, João Batista P. de Andrade, o primeiro' assunto a ser I
colocado foi sobre a i doação de uma área de 21.500m' para a empresa Conpasul que i
atualmente tem a ce~são de uso da área, pois confor"f1€ correspondência./"enviada pela I.' ,empresa a mesma tem' interesse err: instalar seu e;critório no local, o Sr, Gilberto, mostrou-se I

, ,. " , , I
ccntrário a doação, tendo em vista tis Haucos retbrnos financeiros que a empresa trará ao I

I - ;
" In;unicipio. A doação será condicionada teritlo a emrjresa 'lu'? se comprometer a emitir as notas I

j
fiscais de serviço da 'Conpasul em Caràzinho, de moc'o que o ICMS gerado retorne ao i
rrdJ,1icipio. O segundo ,lssunto tratado for em relação a troca de área da empresa Nort,"sul e a I

: ,
doaí'ão de mais 15.00b m' para a empresa, ttitalizando uma área de 32.000m' , o S2êretário !

;). .!
d" Obras, Sr. Rudi, mo~trou-se contrái'-io a doaç~ode mi"i'; .Jrea, tende em vista a morosidade I
em iniciar as obras na! área já doada ~fn 2010, o Sr. Hélio Bullau explanou que a empresa I
mudou a constituição ~e seu contra~o social pas~âhdo a ter como sócio proprietário o grupo I
BEVELde Macau, uma empresa sólida e consolidada tendo um capital financeiro elevado o que I1

certilmente ira alavanclar de imedi"to as construções, idermou também que a doação será,
'- !
I ~ ;

erni:,asada em diversas condicionan'l?s expressas ,1,0 dispositivo legal de modo a visarem o !
• • .' '< i

ace:'eramento da obra; sendo distribuídi.' da segi)inte maneira: inicialmente permanece os I
I ,I

lG.OOO mi já doados, e:depóis da construçãd da ~rimeir;:; fase da obra será doado mais 8,000 I
m', e finalmente os deln"is 8.000 m" ",'rã" doados na conclusão da segunda fase, perfazendo I

I . . I
. I l

o tútal de 32.000 m' solicitados pela empresa, salientado qlJe as construçõe, a que se :~ferem !
i - !

devem obedecer o estipulado na Il~imunicipal que regp. que seja 20% de área construída I
!p,-oporcionalmente a ár.ea doada. O terceiro assunte foi sohre a doaç50 de uma area de 3.690 I

m' para a empresa Harbord Refrigeraçúo industrial, empresa que faz máquinas pare gelo, a I
doação foi aprovdda p~r todos os presentes. O pn:\<imo a sp.r tratado foi 'em relação a dOJção

de área de 34 hectares bara a empresa TW Transportes no polo logistico, onde será construida

uma área de 50.000 mi, sendo que, J doação foi aprovada D,::.rtodos os presentes, outra área a

ser ':loada no pelo con~orme rr.T"di"t:. '.:tação da em>: psa '2";:\~, é uma área de 4.5 hectares, a

dOc';ão foi aprovada pbr todos. O 2'';.'nto segc:in,'e fe "obre a doação de uma área de

E;J73,90 m' no distrital Industrial eJrlos A. Fritz pilra a e"'::Fesa Comércio de Aparas Nossa
I .
I

, I,
I
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Senhora do Carmo, PbiS a empresa atualmente esta instalada no bairro San;o Antônio, e J
I • I

mesma tem como raio principal a r'eciclagem, e esta tendo alguns problemas com os vizinho~

e já esta com seu espaço fisico bastante limitado. A doação foi aprovada por todos, mas com J. ,
Icondicionante de que Ia .mesma realize o cercamento invisível da área de modo que não hajaI . . . \

visibilidade do estabelecimento . Após isso a reunião foi encerrada sendo lavrado a presente

ata por mim e assinadk por todos os presentes. .' I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBJl.IDADE URBANA.

Lista de presença da reunião do Conselho do DistritoJnduslrial no dia 19/10/2011,

Nome Entidade Assinatura

'~---:!, ~_i
Secretaria de Obr3s .

CREA

Secretaria de Assuntos
Juridicos
ACIC

Sindicato Varejista

CDL

Secretaria de Dl?senvolvimento

Depto de Ind, e comércio
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Que fazem, ALOISIO STEIN NETO, brasileiro, separado judicialmente,
Comerciante, portador da carteira de idcntidadc RG nO 9031648935, expedida .peJa
SSP/RS, e CPF n°. 388578.040-20, residente e domiciliado na Av. Barão do Rio Branco,
1.118, apto 402, Bairro Centro, Cep - 99,150-000. em MarawRS,

RUBENS JOSÉ STEIN, brasileiro. casado pelo regime de separação total
de bens, Comerciante, pOItador da carteira de identidade RG n.O J038408827, expedida
pela SSP/RS, e CPF n°. 416,110.390-53, residente e domiciliada na Rua Alfcrcs Rodrigo,
757, Bairro Vila Nova, Cep 99470-000 em Não Me Toqlle!RS.

Únicos sócios da sociedade limitada NORTESUL INDÚSTRIA
METALÚRGICALTDA., inscrita no CNPJ sob. n'. 12.915.509/0001-43, localizada na
Rua Lid.io Bordignon. 21:'\, Distrito Industrial Jron Baldo Albuquerque, Cep 99500-000,
em Carazinho/RS, com contrato 'social devidamente arquivado na Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul sob NlRE 43206777987 em 17 de novembro de 2010 e
última alteração averbada sob n°. 3440979 em 24 de março de 20 1L Resolvem alterar e
consolidar o seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

'i

CLÁUSULA PRIMEIRA: É admitido na sociedade o Sr. ALCIDES FERNANDO
BEBBER, brasileiro, solteiro, maior. nascido em 05/05/1972, comerciante, portador da
c31teil'a dc identidade RG nO.6038799547 expedida pela SSP!RS e CPF nO.516.904380-
53, residente e dorrüciliado na Rua Santo Marchetto, 411, apto 201, Bairro Centro, na
cidade de J'vfarau!RS,Cep 99.150-000 e li empresa REVEL - BEBBER VEÍCULOS E

. PEÇAS LTDA., com sede na avenida Júlio Borella, 2.494, bairro São Cristóvão, Cep
99.150-000, na cidade de Marau/RS, inscrita no CNPJ sob nO,87.598397/0001-43, com
contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nO.
43200493359, sendo esta representada neste ato pelo sócio Administrador SANDRO
JOSÉ BEBBER, brasileiro, Administrador de empresas, casado pejo regime de
comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade RG nO. 103627648]
expedida pela SSP/RS e CPF n°. 489.058.600-87, residente e domiciliado na rua Darwin
A.. Marosin, 11, apto. 202, Bairro Centro, na cidade de'Marau/RS, Cep 99.1 50-000 ..

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social, que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
parcialmente integralizado, e dividido em 30.000 (trinta mil) quotas no valor de 10.00
(dez reais) cada uma, passa a ser de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com
aumento de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 70.000 (setenta mil)
quotas, 110 valor de R$ 10,00 cada uma, subscritas e integralizadas da seguinte forma:

1) O novo sócio ALCIDES FERNANDO BEBBER subscreve 10.000 (dez mil quotas),
no vaJor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), as quais serão integralizadas em moeda
correntc nacional, de fonna parcelada, em parcelas mcnsais e sucessivas a partir de

. 30/]0/2011 até 31/05/2012.
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'fi A nova sócia'Pessoa Jurídica REVEL - BERBER VEÍcuios- E- PEÇAS LTDA
s;lbscreve 46.000 (quarenta e sei<;mil quotas). no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos
e sessenta mil reais), as quais serão integralizadas em moeda corrente nacional, de fomla
pan;elada, em parcelas mensais e sucessivas a partir de 30/1 0/201 J até 31/05/20 J::>.

- 3) O sócio ALOISIO STEIN NETO subscreve 14.000 (quatorze mil quotas), no valor
de RS 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), as quais serão integralizadas em moeda
corrente nacional, de fOllJa parcelada. em pareoeias mensais e suuess.ivas a partir de
30/10/201 J até 31/05/2012.

ÇLÁUSULA TERCEIRA: O sacIo RUBENS JOSÉ STEIN, já qualifiuado, cede e
transrere, neste ato, 4.000 (quatro mil) quotas, com os respectivos direitos e haveres sobre
HS' !11eSmaSna sociedade, no valor de R$ 40.000,00 (qllarenta mil reais), ao sóçio
ALOISIO STEIN NETO, o qual adquire, neste ato, 4.000 (quatro mil) quotas, com os
;-~specli\'os direitos e haveres sobre as mesmas na sociedade, no valor de RS -1-0.000,00
(quarenta mil reais).

b!,rágrafo IÍnico: O sócio RUBENS JOSÉ STEIN dá plena, geral, rasa e irrevogável
quitação ao sócio adquirente ALOISIO STEIN NETO relativamente às cotas cedidas.
nada mais tendo a reclamar 3 qualquer título da Sociedade edo sócio adquirente.

CLAUSULA QUARTA: O capital social de R$ 1.000,000,00 (Um milhão de reais),
dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de RS .10,00 (dez reais) cada
uma, totalmente subscrito em moeda corrente nacional, com o valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) já integralizados e com valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
;) ,erem integralizadas pelos sócios. de acordo com a sua participação, em moeda corrente
nacional, em parcelas mensais e sucessivas de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), iniciando
Bll1 :;0 de outubro de 2011 e com ,'cncimento fInal em 31 de maio de 2012, em raziio da
presente alteração contratual, fica assim distribuido entre os sócios:

I R$ 100.000.00
I R$ 460.000,00
! R$ 110.0()O,00

rarágl'afo primeiro: As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
tr8.nsferidas a terceiros sem o consentimento do outro oócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição,
formaJizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
Parágrafo segundo: A responsabilidade de uada sócio é restrita ao valor de suas quotas
de capital, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ÇLf,USULA QUINTA: Em C8S0 de morte, interdição, inabilidade, díssolução' por
qualquer motivo, ou Tetirada de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida, podendo
o sócio falecido,. retirante ou dissolvido, ser substituido por seu herdeiros, mediante a
concordância dos outTOSsócios.

9t1
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CLÁUSULA SEXTA: Em 'Casode retirada de um dos sócios, deverá este, cientificar a
sociedade, por escrito, com uma antecedência mínima dc 6 (seis) meses.

,ÇLÁUSULA SÉTIMA: Ocorrendo a hipótese das cláusulas quinta e sexta, acima, e,os
legítimos herdeiros nâo desejarem ou não ,forem aceitos na presente sociedade, será
levant.ado um balanço putrimonial no mês da morte ou retirada, pura 'apurar [) patrimônio
liquido e a participação do sócio falecido e/ou retirante, devendo seus haveres serem
pagos em 12 (doze) prestações mensais~ vencendo-se a prin1eira 60 (sessenta) dÜJSapós r,
morte ou retirada do respectivo sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Fica revogada a CLAuSULA DÉCIMA PRIMEIRA da
consolidação da última alterção de contrato social averbada em 24/03/2011 porque a
matéria passou a ser regulada pelas cláusulas quarta, quinta e sexta, acima,

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade, ora em diante;passa a ser exercida
pelos sócios ALOISIO STEIN NETO e SANDRO JOSÉ BEBBER, assinando
sempre em conjunto ou sepal'adamente com poderes e atribuições de administradores,
autorizado o uso cio nome empresarial, vedado, no entanto, em at.ividades estranha, ao
interesse social ou assumir obrigaçôes seja em favor de qualquer dos quotistas Oei d",
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos
outros sócios,
Parágrafo Único: É permitido li administração da sociedade por pessoa estranha ao
quadro societário, desde que haja a anuência de todas os sócios, restringindo:se os atos
do outorgado no que consta especialmente no ÍJltrumento de mandato, obedeccndo-se ao
disposto no caput desta cláusula,

CLÁUSULA DIÉCIMA: OS administradores declaram, sob as penas da lei, de que não
estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ali contra a economia popula.r,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concolTência, contra as
relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁlJSULA DÉCIMA PRIME.lRA.: Pernlanecem de pleno vigor as demais cláusulas
oriwldas da últimaalteraçâo com consolidaçào de contrato social descrita no preâmbulo
do presente instrumento e aqui não alteradas, ,

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de NORTESUL
INDÚSTRIA METALÚRGICA ,LTDA,

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede e domicilio na Rua Lídio Bordignon,
214, Distrito Industrial 1ron Baldo Albuquerque, Cep 99500-000, em Carazinho/RS,

I&f
I



4
___________________ Giehl Rab1lske

Contadores Associados _
CLAusULA TERCEIRA: O capital social de R$ l.OOO.OOU,OO (Um milbão de reais),
dividido em 100_000 (cem mil) quotas de valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada
uma, totalmente subscrito em moeda COlTentenacional, com o valor de R$ zoa.ooo,OO
(duzentos mil reais) já integralizados, e o valor de R$ 800.000,00 (óitocentos mil reais)
a serem integralizadas pelos sócios, de acordo com a sua participação, em'moeda corrente
nacional, em parcelas mensais e sucessivas de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), iniciando
em 30 de outubro de 2011 e com vencimento final em 31 de maio de 2012, é assim
distribuido entre os sócios:

1 Alcides Fernando Bebber i 10.000 guotas 10%
ro Bevel- Bebber Veiculos e Pecas Ltda ; 46.000 uotas 46%
fi-1i RUQ~~JoséStein Ill.Q.0~ __.9!:l.().!'15_J.l%
4 Aloisio Stein Neto ffiooo ....9uotas ! 33%
UTOTAL =r!IO.OOO uotas I 100%

R$ 100.000,00
R,o; 460.000.00 I
R$ -iüüíoo:-õü-1
R$ 330.000,00
R$ 1.000.000,00 I

L

Parágrafo primeiro: As quotas de capital são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço O direito de preferência para a sua aquisição,
fOffilalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
Parágrafo segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas
de capital, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social,

CLÁUSULA QUARTA: O objeto social explorado peja sociedade é ode:

ÇJJAE
2511-0/00
2512-8/00
2833-0/00

4614-1100

OBJETO SOCIAL
Fabricação, comércio, imp0l1ação e exportação de estruturas metalicas;
FHbricação, comércio, importação e exportação de esquadrias de metal;
Fabricação, comércio, importação e exportação de maquinas e
equipamentos para agricultura e pecuária, peças e acessórios;
Representantes comerciais e agentes do comércio de maquinas e
equipamentos, para agricultura e pecuária, peças e acessórios.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 27 de maio de 20Jl e
'seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA: A administração da sociedade é exercida pelos ,sócios
ALOÍSIO STEIN NETO e SANDRO JOSÉ BEBBER assinando sempre em
conjunto ou separadamente com poderes e atrihuições de administradores, autoriz.ado o
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social
Dll assumir obrigações seja em tavor de qualquer dos quotistas ou de terceiros,- bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos OUITOS sócios.

Parágrafo Único: É permitido a administração da sociedade por pessoa estranha ao
quadro socierário, desde qlle haja a anuência de todas os sócios, restringindo-se os atos
do outorgado no que consta especialmente no intrumento. de mandato, obedecendo-se ao
disposto no caput desta c1áusula_ IJz,:".~•../,
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CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os
administradores preslarão conlas justificadas de sua administração, procedendo à I

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os h~cros ou prejuizos apuradas,
Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá levantar balancetes e/ou balanços

. intermediári,os ou intercalares no decorrer de cada ex.ercício) podendo o lucro apurado ~;er
distribuido mensalmente, trimestralmente ou anualmente aos sócios,
Parágrafo Segundo: "Nosquatros lTICSeSseguintes ao ténnino do exercido social, os
sócios de1i.berarãosohre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso,

CLÁUSULA OITAVA: As deliberações dós sócios serão tomadas em reunião de !
;ócios, observados os teml0S do anigo 1072 da lei n', 10.40612Q02,

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante altcração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA: OS sócios que efetivamente exercerem atividade administrativa I
na empresa poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro- I
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes, !

i
CLAuSVLA DÉCIMA P~IMEIRA:. Em caso de mO:1e, jnterdiç~o, inab~lidade, I
dissolução por qualquer motivo, ou retirada de um dos SOCIOS,a SOCIedade nao sera
dissolvida, podendo G sócio falecido, retirante ou dissolvido. ser substituído por seu
herdeiros, mediante a concordância dos outros sócios,

I
Ct.ÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de retirada de um dos sócios, deverá este, I
cientificar a sociedade, por escrito, com uma antecedência mínima de 6 (seis) meses, I
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Ocorrendo a hipótese das cláusulas décima I
pr'imeira e décima segunda, acima, e os legítimos herdeiros não des~jareJl1 ou não!
forem aceitos na presente sociedade, será levantado um balanço patrimonial no mês da i
morte ou retirada, para apurar o patrimônio líquido e a participação do sócio fallXido e/ou i
retirante, devendo seus haveres serem pagos em 12 (doze) prestações mensais, vencendo- I
se a primeira 60 (sessenta) dias após a morte ou retirada do respectivo sócio. I
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os administradores declaram, sob as penas da lei" I
de que não estão impedi.dos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial. !
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede., ainda que temporariamem~, o acesso a cargos públicos, ou P0l' ~rime
falimentar, de prevaricaçâo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade,

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: A exclusão de sócios se. dará COnf0l111edetermina a
lei 10.406/2002,

/i
~'
/



, .. 6
__ . .__ Giehl Rabuske

Contadores Associados ------_.
r , !

CLAUSULA DE CIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de CarazinholRS, para oi
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. I

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em!
03 (três) vias de igual teor e fomla. I

--

"':;:~:i:~~,~.. .--,
(Jt;/r/#~~1I/

'

A isio Stein Neto
t:;j/~':-,.éPF: 388.578.040-23

'(1.~. 1/--7
ll,,/
-~--- ,---------

Be\ er. eículos e Peças LIda
CNPJ n. 87.598.397/0001-43
Sandro José Bebber - CPF: 489.058.600-87
Administrador



~NolfeSul
,ndúslrià"MeiT,üriiíca LIda,

Oficio: 025/2011

Marau/RS, 30 de Setembro de 2011.

Prezada Sra. Andréia Schmitz
Secretária do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana
Carazinho/RS

A Empresa NORTESUL -INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, inscrita do CNPJ/MF
sob o número 12.915.509/0001-43 e Inscrição Estadual número 025/0121905, por
seu representante legal, Sr. Aloísio Stein Neto, inscrito no CPF/MF sob o número
388.578.040-20 e Carteira de Identidade número 9031648935 SSP/RS, vem mui
respeitosamente requerer de Vossa Senhoria o que segue:

a) Troca da atual área de 16.000m2 já de posse e .escriturado no Registro de
imóveis de Carazinho/RS sob o número 33.211 de 05 de Janeiro de 2011, .
localizada na Quadra 36 do Setor 13, no Distrito Industrial lron Baldo
Albuquerque, à Rua Lídio Bordignon, número 214, pela área de 32.000m2,
localizada neste mesmo Distrito Industrial, porém na Quadra 35. Segue
anexo.foto área para melhor entendimento.

Os seguintes argumentos justificam nosso pedido de troca:

1) Nosso projeto é bastante arrojado e temos projeto de expansão previsto para
o curto, médio e longo prazo.

2) No inicio do projeto, nosso investimento girava em torno de R$ 3.000.000,00
(Três milhões de Reais) e hoje estamos com o mesmo em torno de
aproximadamente R$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais), assim
praticamente dobramos o investimento inicial;

3) Com o mercado de estruturas metálicas em franca expansão e com' a
perspectiva de crescer ainda mais, o espaço atual de 16.000m2 se torna
pequeno aos nossos planos de crescimento e desenvolvimento;

4) A área atual é excelente no quesito visibilidade, pois tanto da BR 285 ou da
BR 386 se enxerga, no entanto, para a NORTESUL o mais importante neste
momento e no momento futuro principalmente é espaço. Assim, analisando a
questão espaço para crescimento ou uma visão privilegiada, optamos por
ESPAÇO.

I: '
i
I
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Indústria MeiãJürglca "tda,

5) Para o nosso segmento, não podemos estar trabalhando com dois ou três
níveis de área (talude) e neste local, fatalmente teria que acontecer, pois o
terreno é muito acidentado e não tem como fazer um único patamar, uma vez
que se assim fosse, pelos dados de topografia, esconderíamos a fábrica, pois
o desnível é de aproximadamente 10 metros, aliado ao.elevadíssimo custo de
terraplanagem e compactação de solo (segue anexo orçamento para dois
patamares).

6) Em nosso segmento um dos fatores mais críticos é a movimentação de
materiais, pois os depósitos de Chapas e Laminados, bem como da estrutura
pronta é feita no próprio pátio e para colocar esta matéria prima para o
processo produtivo, não se pode perder tempo. A agilidade e a praticidade
são de fundamental importância, pois as máquinas não podem parar. Assim,
trabalhando com desnlveis ou patamares no terreno dificulta e inviabiliza o
negócio.

7) A área atual de 16.000m2 e com uma frente de 160m e fundos de 100m é
totalmente inconcebível aos nossos planos futuros, pois toda a empresa
cresce para trás e não para os lados e assim teríamos tão apenas 100m para
expandir a fábrica, pois o desnível que tem o terreno, aliada ao espaço que
necessitaremos para depósito, impossibilitariam nossa expansão.

8) O Projeto para este inicio de atividade contempla 2.000m2 de construção
devido ao problema da FEPAM, pois como é do conhecimento dos Senhores,
para uma construção acima desta área, teríamos que acionar a FEPAM
Estadual e com isto a perda de tempo é muito grande. Assim e conforme
nosso planejamento tomaremos esta forma inicial, mas já no curto prazo
estaremos expandindo a Empresa. Segue anexo os projetos para que
possam melhor se situar.

9) Com os novos sócios:
a) .BEVEL - Bebber Veículos e Peças Ltda.;
b) Alcides Femando Bebber;

O projeto tomou um novo rumo e numa intensidade muito maior do qUe o
planejado. Com isto os planos de expansão são eminentes e de velocidade intensa
(segue anexo Contrato Social firmado entre as partes).

10) Estes novos sócios, aliado aos parceiros de grande representatividade e já
consagrado no mercado Nacional e Internacional de Estruturas Metálicas,
cujos mesmos já estão conosco nesta empreitada, onde, dentre os quais
citamos:



..'

a) METASA S/A -Indústria Metalúrgica - Marau/RS;
b) NOVAJVA - Indústria Metalúrgica Ltda. - Marau/RS;
c) INTECNIAL - Erechim/RS;
d) Construtora FOLLMER - Não Me Toque/RS;
e) Supermercado Economia - Carazinho/RS (Como Cliente na fabricação do

Shopping em Carazinho/RS);
f) Outros ...

Gabaritam-nos e obrigam-nos a trabalhar numa expectativa de expansão pujante e
muito acentuada, onde o espaço fisico da área é de fundamental importãncia e um
dos pontos mais importantes (senão o mais importante) para o projeto da fábrica.

11) Por outro lado, informamos aos Senhores que já estamos com os recursos
financeiros liberados e prontos para iniciar o Empreendimento, então, assim
que os Senhores nos liberarem a área (todo o lote 35), estaremos de
imediato colocando os equipamentos para começar a Terraplanagem.

Agradecendo a confiança em nós depositada, tenham a certeza que saberemos
honrá-Ia trazendo muito progresso e emprego a esta importante cidade da região
Norte do Estado do Rio Grande do Sul.

Cordial e Atenciosamente,

___ o

retor Admintstrativo OperBclonel



Marau/RS, 25 de março de 2011

À
NORTESUL- Indústria Metalúrgica ltda.
Distrito Industrial - Iron Albuquerque
,Carazinho/RS

Prezados Senhores:

QL"
o setor industrial de estruturas metálicas está em franca expansão.

Considerando a projeção de demanda por plataformas para exploração de petróleo,
obras do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, e demais
investimentos que serão realizados no país para os eventos da Copa do Mundo de
2014, Olimpíadas de 2016, prevemos um significativo aquecimento do segmento de
estruturas metálicas.

Nesse sentido, caso a demanda efetivamente s'e confirm'e de acordo com
nossas expectativas, poderemos optar por terceirizar a produção de estruturas
metálicas e/ou repassar de pedidos de determinados clientes.

Nesse sentido, poderemos ter a intenção de terceirizar aproximadamente 500
toneladas de estruturas metálicas mensais, provavelmente; em período de até cinco
anos.

Obviamente, essa intenção está condicionada à efetiva demanda futura, assim
como, ao cumprimento pelo terceiro de todos os requisitos para a operação, dentre os
quais, espaço físico e equipamentos normalmente utilizados para a produção.

~ I
8SQ16Q8210001 -06'
MBTASA S/A, Indút.trla. MetultirglJa

RodoVIA RS'32,l - Km 82 '

CEP 00.150-000

Atenciosamente,

/)
/ /

í Y/ .

!4; '1 't.t41 ~ .
Metasa S.A. Ind .s 'ia Metalúrgica

Claudio Peiter
Diretor Industrial

L Maran - RB

,triz: Rodovia RS-324, km 82 - CEP 99150-000 - Marau - RS- Fone/Fax 54 33427400 - e-mai!oadml1llmetasa.com.br
:-1. A•• 1•••....1".,,1.,.;,,1 'J 1;"t;.R_ R::drrn r::lmnpdrp _C':FPOgOBO-50t - Santo André _ SP - Fone/Fax 11 2191 1300 - e-mail: metasasp@metasa.cPm.br

mailto:metasasp@metasa.cPm.br
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Carazinho, 14 de Dezembro de 2010.

Ao
Banco Itaú S/A
CarazinholRS.

Prezado Sr. Gerente:

Referente: Carta de Intenções para Cessão de Direitos Creditórios.

Vimos, através do presente, comunicar a esta instituição financeira que,
quando e / ou se ocorrerem vendas, desta empresa para a METASA S/A -INDÚSTRIA
METALúRGICA, inscrita no CNPJIMF sob o nO 88.416.482/0001-06, Inscrição
Estadual nO075/0011955 poderá ser acordado, entre as partes, mediante prévia e
expressà anuência da Metasa a cessão dos direitos de crédito decorrentes dessas vendas
(faturamento), no plmodoa ser llCOrdado,como garantia do pagamento do contrato de
financiamento da implàntação de nossa indústria que está sendo negociado com está
instituição financeira. Os valores dos créditos cedidos serão pagos mediante depósito
em conta corrente vinculada ao financiamento.

NO UL -lndústriaMetalúrgica Ltda.
Aloisio Stein Neto

Sócio Administrador

1':88'116UWJfí\1 nnlnOS'" i-:I .L t...tt.'l.l ". ~.~,

De Acordo ----1__ /__

L Muml - M.

METASA S/A- STRIAMETALURGICA
Cláudio Peitter

Diretor Industrial



/.
Erechim, RS, 04 de março de 2011.

À
NORTESUL - Indústria Metalúrgica Ltda.
Carazinho/RS

Prezados Senhores:

Pela presente informamos que o setor industrial de Equipamentos industriais,
objeto de nosso segmento, bem como o de estruturas metálicas está em franca
expansão. Para os próximos anos, tendo em vista a produção de plataformas
para exploração de petróleo, obra do Programa de Aceleração do Crescimento do
Governo Federal, aliadas aos eventos da copa do mundo de 2014, Olimpíadas de
2016 e seus reflexos no crescimento econômico do Brasil, prevê-se significativo
aumento de demanda. .

Tendo em vista que estruturas metálicas não é nosso foco de produção e que
estes produtos precisam de amplo espaço fisico, tecnologia e outros fatores de
produção, é nossa estratégia adquiri-Ias de empresas especializadas. Assim,
sempre que necessário poderemos buscar cotação destes itens perante vossa
empresa, desde que nos atendam com os requisitos indispensáveis ao nosso
negócio: qualidade, preço, pontualidade, atendimento dentre outros.

Desejamos sucesso. em vosso empreendimento e contamos com a parcerià para
futuro próximo.
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Carazinho,Ol de Dezembro de 2010.

Ao
Banco ltaú SI A
Cttrazinho/RS.

Prezado Sr. Gerente:

Referente: Carla de Intenções para Cessão de Direitos Creditôrios.

Vimos, através do presente, comunicar a esta jnstituição financeira que, se
eventualmente ocorrerem vendas desta empresa para a INTECNIAL SIA, inscrita no
CNPJ/Mf sob o nO 89.432.702/0001-58, Inscrição Estadual nO039/0000183, podorá ser
acordado, entre as partes, a cessão dos direito:'>de crédito decorrentes dessas venda')
(faturamento), no período a ser acordado, como garantia do pagamento do contrato de
financiamento da implantaçüo de nossa indústria que está sendo negociado com esta
instituição financeira. Os valores dos créditos cedidos serão pagos mediante depósito
em conta corrente vinculada ao financiamento.

/r II~~L.
RTESUL -Indústri Metãíilrgica LIda.

Aloísio Stein Neto
Administrador

De Acordo MJ I~liº-

rii9432 702/000 1-581
INTECNIAL S.A.

L
Rua A lhe,t. Par,nti, 1133

CEP 9.9700-000
EREC1-ljjj/[-RS

\
!



O1(ÇAMENTO 01:9/201]

À

NORn:su C- lNDÜSTR1A lvrETALÜRGlCA LIDA
CARAZINJIOIRS
Ale SR ALOISIO STEIN

Prezados Sen bores,

Apresentamos abaixo nosso orçamento para terraplenagem e
compactação de solo eonf'JrniC segue: "J
a)Cortc de 120m x 100m +40m x 100m,
Area: 16.000m2
.Local: Distriw lndustríal!mn Albuquerque
Cidade: CnrazinholRS

Discrimin'l(;<'Io dos Serviços:

Levantamento 'I'opogriífico: R$ 1.400,00 Gá rt,[;\i'l'.acio)
3 J .OOOm3 Escavuç1io, carga etransporte x R$ 6,30/013: R$ 195,300,00
15.500m3 Aterro xR$ J ,50: R$ 23.250,00
l5.500m3 Compactação de solo li R$ 2,25 . R$ 34.875,00
Marcação olI se! R$ .1.500;00
Total =~==============~=Z==_._=~R$ 256.325,00

For.ma de pagmnento:
50'% nn confirmação do pedidO;
30~"';ll1a medição de 5()üÁ"\dos h"abalhos re::üiZc:'1dos
20% na conclusão dos trabalhos

OBSERVAÇÔES:
1) O levantamento iopogn:íJicojá foi TeaUzado(terceirizado) e deverá ser pago de
imediato.
2) Altllnl do corte c do al.erroé bastante elevado, pois!! terreno émuito. acidentado.
3) O" trabalhos de terrapienagem serão realizados cm dois níveis.

No ,Aguardo de-seu parecer J1~vorãyel, agradecemos e nos colocamos
n ~;uadisposição para maiores esclarecimentos a .respeito.

A tcncio:}arnentc,
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Marau/RS, 12 de abril de 2011

Para
'NORTESUL - Indústria Metalúrgica Ltda.
Distrito Industriallron Albuquerque
99500-000 - Carazinho/RS

Prezados Senhores:

o mercado de estruturas metálicas está em franca expansão. Para
os proxlmos anos, tendo em vista a produção de plataformas para exploração de
petróleo, obra do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal,
aliadas aos eventos da copa do mundo de 2014, Olimpíadas de 2016 e seus reflexos no
crescimento econômico do Brasil, prevê-se significativo aumento de demanda.

Tendo em vista que estes produtos precisam de amplo espaço físico, tecnologia
e outros fatores de produção, prevemos a necessidade de terceirizar a prodúção de
estruturas metálicas e também poderemos estar acordando o repasse de pedidos de
determinados clientes.

Portanto, temos a intenção de terceirizar ou repassar aproximadamente 350
toneladas de estruturas metálicas mensais, em período mínimo de cinco anos.
Obviamente, sua empresa necessitará providenciar espaço físico e equipamentos
normalmente utilizados para a produção.

Desejamos sucesso em vosso empreendimento e contamos com a parceria para
futuro próximo.

Atenciosamente

I
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Carazinho, 02 de Dezembro de 2010,

Ao
Banco Itaú S/A
Carazinho/RS.

Prezado Sr. Gerente:

Referente: Carta de Intenções para Cessão de Direitos Creditórios.

Vimos, através do presente, comunicar a esta instituição financeira que, quando
ocorrerem vendas, desta empresa para a NOVA JV A - INDÚSTRIA METALÚRGICA
LTDA - EPP, inscrita no CNPJIMF sob o n° 94.736.147/0001-98, Inscrição Estadual n°
075/0006332 poderá ser acordado, entre as partes, a cessão dos direitos de crédito
decorrentes dessas vendas (faturamento), no período a ser acordado, como garantia do

.pagamento do contrato de financiamento da implantação de nossa ihdústria que está
sendo negociado com esta instituição financeira. Os valores dos créditos cedidos serão
pagos mediante depósito em conta corrente vinculada ao financiamento.

NO SUL - Indústria Metalúrgica Ltda.
Aloísio Stein Neto

Sócio Administrador

De Acordo !}5/-I.2- /:2tJ1v

~~-~ ~.

NOVA ]V A - INDÚSTRIA METALÚRGIo/mA - EPP
Antônio Luis Rigo

Diretor Superintendente I
I I
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,anco Itaú SIA
arazinho/RS.

I
Carazinho,01 de D~zembro d~2010.

I
I
I

Prezado Sr. Gerente:

IReferente: Carta de Intenções para Cessão de Direitos Creditórios.!

I
(lI, Vimos, através do presente, comunicar a esta instituição financeira que, ~uan?o

~oTteremvendas, desta empresa paraia CONSTRUTORA FOLLMER LTDA, fnscnta
) CNPJ sob o n° 00.857747/0001-60, poderá ser acordado, entre as partes, alcessão
)s direitos de crédito decon-entes dessas vendas (faturamento), i
) período a ser acordado, como garantia do pagamento dó contrato de financi~mento
1 implantação de nossa indústria que está sendo negociado com esta instituição
nanceira, Os valores dos créditos cedidos serão pagos mediante depósito en{ conta
)rrente vinculada ao financiamento. I

i

I
i

NORTESU - Indústria Metalúrgica Ltda.
:AloísioStein Neto

Administrador

I':r-,.
, f

I
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Carazinho/RS, 10 de Março de 2011.

Referente: Carta de Intenções de compra de estrutura metálica

A Empresa ZES SUPERMERCADOS LTDA, com sede na cidade de
Carazinho/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nO88.455.589/0002-44, Inscrição Estadual
nO025/0065878, brevemente estará construindo um SHOPPING CENTER na cidade de
Carazinho/RS, o qual deverá pesar em tomo de 700 toneladas de ESTRUTURAS
,METÁLICAS, (projeto ainda a definir), onde pela confiança e excelente relacionamento
que sempre mantivemos com o Sócio Proprietário da Empresa NORTESUL-
INDÚSTRIA METALÚRGICA, Sr. Rubens José Stein, não mediremos esforços em
estarmos fechando este negócio e com isto estar proporcionando ainda mais a
consolidação desta Empresa no cenário industrial desta cidade e região.

I
i
I

!
!

I
I

I
, I
Z~SSUPERMERCADOe~TU~
cr~PJ:8M5ii.ôa910001~

,

ZESSUPERMERCADOSL
Paulo R.Zanferrari

Propri etári o

Prezado Senhores,

À
NORTESUL - Indústria Metalúrgica Ltda.
Distrito Industrial Iron Albuquerque
Carazinho/RS,



Pre;r:l(lo Sr. Gerente:

l-r ,>
,j} , .'"Ao
Btu1co lt,tlt S/A
CaraLinho/RS.

i
iI .
I

Referente: Cnl1tl de l1ltençõe~ para Cessüo de Dirdtos Credit(lrio~.
. . I

l

Vimos, atra\'és do presente, cOll1unicar a esta instituição tinanceir4 que.
quando ocorrerem vendas. desta empresa para a ZES SUPER:\IERCADOS LTL?A,
jn~,-'rit,1no CNPJi;-...fF sob o nC XX..+55.5X9:,0002-44. Inscrição Estadual n'~025/O(J65878
poderá <;cracordado. entre as partcs, ,I I:CSSÜU <.losdin.:itus de crédito dccorrcntd dessas,
vcnd,ls (I:llurmm,'nlu), !lO período a ser acordado. como gllralllia do pagamento do
conlralO de fin:mciamcllIo da implantação de nossa indústrüt <-IUI:cstú SI:II<1um:J,ciado
fjlm csta instituiçào Jinanl:l,"ira. Os \'alor('s dos crédilos cedidos scrão p,1g0<; mc~iantc
I.' . ld • . I( "pOSll0 I.~mconta concilie \'lJ1eu a a ao tmanclamcnto. i

I
A I:mprcsa 7FS SI JPF:R\lF.RCA()()S I:rDA. Brevemente estará i

con'ilruindo um SIIOPPING na ddade de üu,iLillhuiRS, u lJual dC\'l.?I<lpesar enl) l(1mO
de 500 tOIlc1 •.tO,llS (iI.- ESTRliTLRA.S \lI:T..\UC."'S. (projeto <linda a definir). OI\d..: peln
continllÇll ~ excelente relacionamento <luCsempre mantivcmos com o StH.:io Probrktário
Sr. Rubens Jos~ Stcin. 11:10"l('Jir~lll()S esforços em estarmos fechando c<;leI1cQJcio com

., - !
a NOIUESlJl. - f~l)\ íSTRIi\ \1F.TAI.IJR(iICA I.1'D;\ e com isto estar I

I

proporcionando ailld,t mais ,t wmulid'Il;[kl Jcsla Empresa no cenãrio industrial tIesta
cid,ldl.: 1," n:giáu.

..)
'.jl I/" fi

; •... -. ('l;~),i~f17~,
, ",-'"

. "JORTESlIl. Indústria \Ictalúri!ica LIda.. -
Rubens Juse Slcill
Sócio Proprielnrio
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, I
I'Oh,.: Essas irrfOJ~mações devem acon)panhar o 'requerlmerito d't empresa.que solicita área no Distrito
IIndustrial e.atendem as disposições. dolart. 3° dO Decreto Executivo 38/83 de 30/11/83,.letrns "A:' até"l"

fi da Lei de Incenlivos 1l°.5,58'I101 de 24/10101. I'.
I
!
I,
!2- Identificação da Empresa e Caracterização Juríctica' I. I I

' 'i, ,

Nome da Empresa: NORTESUL -lNDUSTRlAMETALURGrCA UmA I" I . , I I' "" .
!

Ramo de Ativid~de: Fabricação e coniercialização de EstrulUrasMetálicas, para. a.Constmção civil i' I i : I . IEndereço: Rua Alferes Rodrigo, 757

i
Caixa 'Postàl I:

.Escritório: Rua. alferes Rodrigo; 757
I •

I
Telefone i

i. I ,
Fábrica: Rua a1f~res RDdrigo, 757

I I
Fax: !: ,

i
IMunicípio: Não Me Toque

I Estado: RS

I
I,CEP: 99470-000 I

I , iSede e Foro: NãÇlMe Toque

I
, I I !
, ,

I IFormajurídica qa organização: Sociedade Limitada i !I I
I IData da Fundação Inscrição Municipal Inscrição rc!'Y[S Inscrição ,CNPJ ;,21.10.2010 PROVIDEtoiClANDO, 08110039583 12.915'.50910001-43 I

I ! IAnexar cópia' AnexiIr cópia AoeXll'Fcópja

3
- "o, Co",",""~doEmJ~"• '""' ""••","", {Dr'ld~."I'reg]'I"d.'"' IJunta Com~rcial do Estado).IAnexar Gópia : .

I' !:.., IEspécie Descriniinaf

I
Data Arquivamento na Junta. ComerCia'

N° .doRegistro DaihContrato social I 21.10.2010 ,NlRE 43'206'777987 muqrI II i
i

I
,
!, II

Ij

i

I
! I

4 - ObjetivO' Social: I . I Prazo' de.DuFdção: !
í
1

Indetennínado jFabricação e comercialização.de Estruturas Me1Alicas para a COllstmção .civil
!I . ,

1I , !
I . 1,

; ,

~

I! i

I
i ,

i , II j
, I !! I

II !
I I, ;I

I

.-.....

". '.-,.



"

ual

lio
10 )

!
i
11

II
; I

I
i

I,,
I

I
11.
~{ o/n
~(%
!

Em

I I
II

Tempo de Se 'iço
uaem b: a

I
I
I

Empercç
100% i

300,000
300,000

Em Va!oresR$

Total emlno ações ou COlas
30;000

Nome

Aloísio Stein Neto
RubcnsJosé S/cin

Aloísio Steín Neto
Rubens José Stl!in

. I I
6 - Diretoria,e Acionistas (Anel<.ardocumentos delidentificarão pessoal). , I !' ,

Nome dos Diretores I Cargo
I '
I Diretor AdmiTIe 'Operacional
I Diretor C1mercial
i
I
I I

7 - Capital SO~ia[ Inicial ,Evoluç~es e Composiçã6 (AneXa~ eópia dos últimos (3) balanços
anuais, Para empresas novas anexar balanço de abertura, Plano de Negócios eúm orçamento
estimativo de rEíeeltas e ,des esas! ! . I .
Ca itallnieial, au'mento deca ital- citar data e valores.

Da t a' ValoremR$ ,
21.10,2010 300,000 !

Com osi .fio'atualizada

I Ca ital Fixoi Ca ila! de Giro
! Reservas
, TO!'"lI
I

,
,./ I

I i
, I

I I
/ I: I
I 'c Co"',o', A"o"",O' (No~. 'j',"Ud"'r d' A""C.V""" P"=rnu,"

i 'í'otal das Ações 'ou eotas ,

I, Quaoti~adeR:$ LOOO,OO. ,
I 15,0\)0 150,000,00

; 15'.000 150,000;00
, 'I1

, I

I

I
I
I

....

..



I 'I O contrato Já tenIla sldo:fi mado anexar CÓPlUdo Illstrumento de credda (contrato de finanClamento)
•• Outras fonte;, especificare justíficllr aformadeutilizaçgo. i

II IFONTE I , I VALOR R$ IBNDES I ! 3.000.000,00 iI I i ! . ,I

I ! . ;

I
, ,, ,
iI ,

I I
!, ,I

I . I . ii , i ,
I . , I,

I I I,
I , I I

I i . I iI :
I;

I I I !,! ,
I I,

i I ,
I l I . ',"

I ;

,
lI

I I.• J

I
! I. I

I
I

I

II

I,
!I 8 - Previsão d~ investimentos: ,
i

,
I QUADRO DE usos E FONTES I ,

I j .I I Mês / Ano de Reíerência: OUluórof2010 ,,

I
Valores! Periodos I TOTAL 1% A Real~zar em R>j

I EMR$ ,
Investimentos Fixos do Projeto I Período'I Período II ! Período fiI -- I

IU I - Obros civis
I 1.30014,00 904.114,00 400.000,00:,

l

I S 2 - Instalações
I

281.970,OCl
I 231.97Cl,00 50.000,00i

!I
3 - Equipamentos Nacionais I 2:044.400,00

I 1.544.40lJ,OO 500.000,,001
,

O! ,I
4 - Equipaiuentos Importados

I 0,00 I 0,00 o'o°iI
S j

I5 -Ontros ! I i !TOTAL
i 3.630.484,00 [100% 2.680.484,00 950000,001

!F .I - Recursos Próprios I 800.000,00
I 300.000,00 500.000,00O

N 2 - Financi'arncnto Bal1cá11o *
I 2.830.484,00 2.380.484,00 450.000,001

I T
E Outras .Fontes **

I
0,00 I 0,00 0,001 III S ! I,

I I !

II
* Caso haja :finilnciamento, inforn11J~a fonte, o estágio em que se encontra a análise do pleito de
financiamentojuhto ao banco. Relaciopar 'SelJaradamente i3S illvestimelltos 'COln 'Os respectiv-os valores que
serão financiado$, bem como mencionar os'prováveis encargos; vaJ.on;s:mensais, e vencimento final CasO'

! .r

"1
1-tU

-..:-,.

;:.., '..

II,



.

.

25

5]

03

08
05
06
05

100

.

Ano V.

03

06
03 03
03 03

05 05
20 20.
42 42

82 82:-

03

06
02

;

I, 'I

j 9 - Mão de Obra - Atual e Geraçko de Novos. Empiegos Dir tosI I.!:, I
Gi:lRAÇAODE EMPREGOS (Infonnarempregos acumulados ano a ano)

i I I

Empregos, Qualificação Alual ' Auo I .('00 J[ Ano lU Ano IV
I

Diretore~ ou Sócios 02 02

i

I
I II 9.1 - Geração ide Empregos Irldirtos '! I
I Quantificar, comentar e iustifícar a criação de emprel1:osindiretos, I !
J A empresa. dispbnibiJizará a seus, f1Incionários ~efeitórIo~logO'vai necessitaI"' de uma infra:-estruturà. ~e pessoal
para este tiDO descrvico (caJcula~se04 :pessoas ,indiretas) ; I I

. i ! I
Pela distância. dos bairros e centr!, da cidade,. estamos prevendo transporte coletivo. para desloc~rlIento dos
limcionários (entre motoristas e cobhrdores mais as Ilessoas nrhninistrativas envolvidas (calcula"se 08 qeJsoas)

i I II Pelo processo mcta]úrgico c nilo s~ndo viável manter dentro da empresa uma área de manuteuçü;o le]étrica e
li! mecânica, tanto oara os .eoujoamentos bem como.oara .llre(lial {calCula-se '05 oessoasl ! I

! ' 'I I
! A Engcuharia será terccirizad,r (cal~ula-se OGnessoasl' I I
! , I I

11 Quando o projeto necessitar de ]leç~s minadas 'lISmesmas sCl',ãodirecionadas pflra empresas locais (cl.J 'ula-se 04
oessoas) i I : •

I I _ I II Treinamentos c imalilicação do llessoal (calcula-se .OZnessoas) i I I
I i I I

t ContahHidiulc" t1scal, Rl:T":infol"miÍtiéa. tcrceil'Ízados (calcula-se 061JCssoasJ. I I

I i I i
I Montagem das estruturas l1lctÚlicas jl() canteiro t!e<lI11-US(calcula,.se 14nessoas); :

I : . I I
Coleta de sucatai c resí(ll1os gerada nelo nroeesso nrolllltiyo(ealcIlIJ •..se 03nessoas); i I

I I I i
j Destinação dos resídUOSQllímicos nl"oveniente ida nioúlra (cfl!cllla-$e'031lessoas); I

II ! I I
Coleta de lixo (ca!cll!a-seOZnessoas1j . i I

I i I !
Renresentantes comerciais (calcllI'a-se08pessoas) I i

I I.. iI Vigilância, -será tercchizaua com Em}ncsa 'qunlificmla (c'a1culn"'-scl()4'"l}essoris). !
I I i i! Trausnorte da m'atéda nrimn C' nrocllltos.nrontos: C-c'alcnla-se'08"pessoas) I I
I j. I i II TO'fAL -" "'SOAS ,,"'UlETi "" ~"'FESSOAS"'O_TAS PAnACADA"'''SOA Dir

I I, I
I

~.."

... ,..

:ql ..
..; _I ...

.•...(0



"Valor em
I )<:$
,

!
I
I'II
11
1I
II
I

I
!
I. ,

M3
Kwh
Min
Pç

.Previsão
Futura

. CONSUMO

I

11, I
! I

Unidades Consumo ou Necessidade
•

Ultimo ano uu Prefisào com a
em Rt el<tJi!nsão

100 I
25.oob
8.0001 I
3.000:

II
i

I Quantidade
Atual

uu

.

ORIGEM

I

I,
Especificações I

!,

J

I
110 - Insumos Bãsicos
!

,
!

descriminar MllUícípio
j Estado
I MarauIRS
I Caxias ,do SulfR'S
I. Caxias; 'do SuIlRS,I Marau/RS

I
Caxias do SullRS

,.!

,Caxias do SullRS
MarauiRS

I Caxias do SullRS

I, Caxias do SullRS
Porto A1egrefRS

i Porto AlegrelRSi II Porto A1egreIRS !

11; I !
j ! .1

1

1

1, 11 - Aspectos Econõmicos ell',Fillanceiros - Tipo e Obj~1tivo da industria -(Comentário 11/sucinto)

O objeto social dai empresa éfabricaçãd, comercialização, beneficiamento, industrialização e.distribuição de dtr Ilurns.
metálicas e c0n:tpónentes metálicos alér!t de equipamentos para a~Padrohizaç{fo de grãos (elevndores

t
fita:transpori fadora e

secadores), podenao para tanto abIir-1iliais,c ,escritórios'cm todo o territ~rionacional' . ! I
'.. '. '. I ! "I. . . . !~. .

Na pnmeml elapa, nun:. prazo estuna10 de ~8meses, a empresa pretende 'Implantar, em Caraz1l1ho (RS),\, ma ,mIdade
mdustríal para fabneaçao de Eslmturas. metabcas e muna segunda lelapa eqmpamentos para a Padromzqç o de grãos'
(elevadores, Jila transportldora e secadore",). A decisão de primeiramenle começar a f,1bricaçãa> de Estmlmas, imelálicas se
deve ao fato deste'segmento estar aquecido.e também por trazer os rec[,rsos fulll11CCirOSnum espaço de tempo ~rlenor do que :f
a definição ,e colocação desta 'Segunda 'elapa em atividade. i. I I "
Projeta-se industrj~Jizar e COlllercializa~ 150 toneladas/mês de estrnturds metálicas operando iz meses:por anl 1111m.tolalde .
1.800 toneJadas/m10. I". I . .

. ' . '. i I
Com a produção a pleno e o mercadolaquecido,'pretende-se além da geração de empregos e retomo de ICMS, manter a
economia local estabilizad:l COJllmais lUna Índústria atnante e investindo os: recursos, no pr6prio-rmmicfpio... ! I

I ; : I . i I
! ' , I ' , ! f

I I
I
I.
I

I,

Agua
. Energia Elétrica
Aparelhos de Telefone

. Fax
: Rádio Próprio
: Outros
il
"lv1ATEIUAP~

~ Matéria Prima para produção,
i Chapa Zilleada

.;>1 Chapa fina aqneute
:1 Chapa fina a ,FriO
;', Chafla Grossa'
.1 Cantoneira
/l'ert1l I Laminadi)
! Perfil I Soldado
! Aço Redondo
; Aço Chato
. Parafuso ASTM ;.\-325
i Porca ASTM A-325
i ArnlCla ASTM A-325

I

I
i
i
i
I
!

.'(1...

:;;., .



_._---_._--_._----._---_ .•._--_.__ .._- ----_._-_.__ ._-----_._---, .•.._-----_._----_._._--------_._._----_.,_._.-_._-----
12 - Produção e Vendas (retrospecto dos 3 últimos exercícios)

Produtos OuGrupos de Produtos U VendasemR$
N Exercício de Exercícío de Exercícío deI .,.. /."./.." ".../;".L." ...../.. ../....D

Quant Fªturamento Bruto (1) Quant Fatuf.llnento Britto (11 Quant Faturamento Bruto (I)

1.
2. SEM MOVIMENTO
oJ.
4.
-0,----------- ________ 1------------- ---- -- ----- -. __ ._. ---_._---"_ •._._-
6.
7.
8.

•• 0 •• _ 9. - ._- -
- .•...•.

10.

- ...__ ." ..
TOTALEMR$

.....
o •• _ •.., . ... -- . ''-

NOTA: (1) Receita Bruta de Vendas, compreendidos os impostos e contribuições sobre elas incidentes excluídas as devoluções.
---- -------------------------------------- ---_._-------------------------

'''.i

.:.. "

y' , ,".-: ....

. ,;', ..,i~~.!,.~'

. : ...;;~~.~~.\<::~:~:.:J!:i.;:~~;i~\;:: .
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O'. I,

-----_._-----_ .._-_._-----------------_._-_._--_._-_ ..-._-----_._._-------_._ ..__ ._-_._-_._-----_._._-------
12.1 - Produção e Vendas Projetadas (Próximos 5 anos)

PRODUTOS OU GRUPO U ANO I ANOII ANOIII ANO IV ANO VDE N Quant Faturaihento Quant Faturamento Quant . Faturamento Quant Faturamento Quant Faturament .PRODutOS (1) j Btllto.(2) Brutó (2) Brutó (2) Bruto (2) . oBroto (2) .D
1. EstrutnI<l Metálica Ton 1.800 12,575.313 1.800 14.346.709 1.920 15.494.000 2.040 16.734.000 2.160 18.072.0002.Equipametitós Agrícolas pç O O 10 600.000 20. 1.200,000 36 1.800.000 48 2.400.0003.
4.
5.
6.
q. _._- ._-- ------- ~-----._--____ o.

8.
9.
10.

.. ..- . ... .. .__ .. - .. . -_ .... ..... ........ . .. ...-.......

TOTAL EM R$ 12.575.313 14.946.709 16.694.000 18.534.000 20.472.000

NOTAs: (1) Relacionar em primeiro lugar os produtos ou grupos atualmente produzidos e após os novos produtos;
(2) Receita bruta de vendas, compreendidos os impostos sobre elas incidentes excluídas as devoluções.

_._.__ .__ .._._._'_._ .._~----_._---_.__ ._----_._ ...__ .-.__ ._--_._-~--------~_._.----_.._.- - ----------. __ ._----_.-._ ..-----_._-_ ..--._---_. __ .__ ._--._------~_._.__ .-.-
,", .'- "",
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-----_._----_. __._._---------------------------_ ..__ ._----------_ ...__ ..._ •._-_ .._--- .__._--------_._--------
-----_. __._---_ .._._"-_._-,,~~_._~---_._._--_._.._.~-,,--,-_._--_..".._-" ..•.._-~--_.~---,,-_._----_._------_._-------_._--~_._~._-----_.-----------_._----~~,-~

1;3 ~Valor declarado de ICMS~ IPI-ISSQN(últimos 3 anos) em R$

Meses Período do ano Período ----1---- 1---- Periodo ----I ----I ---"-
ICMS IPI ' ISSQN IPI ICMS ISSQN ICMS IPI ISSQN

Janeiro "o.

Fevereiro
Marco
ÀbriÍ SEM MOVIMENTO
Maio
JUi:Jho
Julho --- --- ---- ----- ._._- -----~~_ ..

ÀgoSlo
Seiembro
Oumbro _._._,. ..... _. - ' .. ~.-~.-- . .. ... .-Novembro
Dezémbro

- .--_._- -, ... n. _ o - - - . - ._-_ .....- ____ o

. _~_. _.0 ... ..... - -- -- . '.. -

TOTAIS ..

,,'.. '. ;.;

.~.

" t

,.
,,' ';---'

.':.:.".:;
.. ..) .. ".,

,':'!~:'.:,:.~'::..\;;\'-' .. ','



.'"

-- .---- --- ,,~ ••_"~- -_. ----- •• - •• _. '"_. M_ .~ _ •• _. _~ __ •.._ .._ .._. •• .~"'_._ ...••."."" ••_ """. •.__•.._...• ....•_._ ••••__ .M._ •. U..""" ..~,. __ ."".__ ,_ ...~_, ._ ..__ ...._•." ...._..._""" .._..""._. __ •__ ~.__ "'.M~_••••_" ••." .•~~._" __ ~,__••_,,,.,, __ ,,_•• ,.•_,, •••••_ .•..•~_ ••••"." .•_.,,••"._.,,••,

13.1 - Projeção a declarar de ICMS - IPI - !SSQN (próximos cinco anos) em R$
!VIESES ANO I ANOII AL'JOli

ICMS IPI ISSQN ICMS IPI ISSQN ICMS IPI ISSQN
Janeiro 28.594 65.536 57.826 65.536 51.826

. 31.406 . ..
Fevereiro 56.'711 50,039 65,536 5H26 65,536 57,826

Março 65.536 57.826 65.536 57.826 65.536 57.826
IAbri! 65.536 57.826 65.536 57.826 65.536 57.826

-_ .._--
Maío 65.536 57.826 65.536 57.826 65.536 57.826 .

JunllO 65.536 57.826 65.536 57.826 65,536 57.826
- --- ...- . . . --_._ .. ---~ .••... _~ .. - .- - ... . .•.. _.M __ _ ..•_ ... -

Julho 65.536 57.826 65536 57.826 65:536 57.826
.

.

Agosto 65.536 57.826 65.536 57.826 65.536 57.826.. ~... ._.... _ .._ .._---- - . ... __ ._M ••. ... ...... _ ....... - ..~.. .'....... _ .._. - .......... _ ...... 0_ ... - -- --_ ..... .. ...

Setembro 65.536 57.826 65.536 57.826 65.536 57,826

OutJ!Qto______ 55.53º--_ __ 57.8ZQ....__ ------- __~"536 -----..21.826_ ------- __6~,23_º__ __ ..5J.826 _ -----------_.- -

Novembro 65.536 57.826 65.536 57.826 65.536 57.825

Dezembro 65.536 57.826 65.536 57.826 65,536 57.826

744.474 656.889 786.432 693.912 786.432 693.912
TOTAL

.~

--- ..-.;-- '-"- .._-,".._,-,~ ..,--_.~..~._-_ ..._ .._._..._--.•.,,'""'~._._._..~.•..__ .~."---_ ..- ....".,...._~_._--"' ...-_ ..~~----,-~~._~ ..-._,..__ ._ ..~".__.~-....._" "~~"_.._'--'--"-"-'--'-~_'_", .."._. ~_.__~_.. ._ .•__ m.~ ."....~"M. ...__ .._~•. ~""••_.
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--"' .._----------_._-----_._-~-------_._---------.-

-----_ .._--------------------_.-

- - - --- -- ---
". , .

_._---_._.',._._-_., .._--"--_. - .__ .__ .._---------_ ..•.._-----
1-....._--.-- ..__• _._ ..__ ..._- ..---..._--_._._-_ ......•.....-._._----_ ..__ ._-_.._ .._-_._._------_._ ..__ .__ ._._-----_.

13.1 - Projeção a declarar de ICMS - IPI -- ISSQN (próximos cinco anos) em R$ - Continuação
MESES ANO IV ANO V

IcMs IPI ISSQN ICMS IPI ISSQN
Janeiro 65,536 57.826 65.536 57.826

Fevereiro . 65.536 57.826 .. 65.536 57.826

Março 65.536 57.826 65.536 57.826

Abril 65.536 57.826 65.536 57.826
I

Maio 65.536 57.826 65.536 57.826 _._---

Junho 65.536 57,826 65.536 57.826

JulhO 65.536 .... 57.826 65536 .57.826

Agosto 65.536 57.826 65.536 57.826

. _ ......- .--- Setembrú 65.536 -- -- - - 57.826 -.--- - .. - 65.536-- 57.826 - •• "0 • _

Outu!:lro 65.536 57.826 65.536 57.826
- -- ..,." .•.... . o,". .- .- ".-.. • ----0

Novembro 65,536 57.826 65,536 57.826

Dezembro 65,536 57.826
I

65.53(l 57.826

TOTAL 786.432 693.912 , 786.432 693.912

~
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I j
Diretor Administmtivo OperaCiOn;!I,1. I

i I
I,
I
III! I
i i
II
II
! I
i I
I!
I',

a.

donal :
Ak:llslo Steln Neto

tot.AdlnlnJstral,
[::arimbo com assíl1~turada EmpresaI .
•

25IJl120lO

i
!
I
i
i

!
I
i

I
I
i

I

" ~-,,[ j I

t-5"",," Fi'", , Pro""""'''' At." ('$,,,1, oom,m X. ''''''0'' "'",,'" ,.,,~ 11,dópia da CND ), 'I 1
I Especificação Cópia da CND Em dia Ein atraso .Parcelado A pa'rcelar
I I • i I

COFINS ( X) Sim ( )' Não X , I
EGTS . (X) Sim ( )' Não X i
rJR, JURíDICA (X) Sim ( ) Não X 'I' I
riR,FONTE . (X) Sim ( )"Não X I
ItMS (X ) Sim ( )1Não X , i
INSS . ( X) Sim ( ) Não 'X I i I
Itr ( X) Sim ( j Não X ! I
I1'TU (X) Si,m ( )',Não X " i '1

1

'
'. rSSQN (X) Snn ( ) Não ,X I!

P,ISIPASEP ( X) Sim ( ) Não X

1;5 - Vantagens de'ordem fécnica, e11conõmica e'sociai" (Breve ekposiçã"o) ! I
!, . I

i I. i ! I
~ eS(mtl~ ,metá~ca é fabri~ada a jJartirfillaléria p~ma d~ primeira qualidade, utili~ndo-s~ diferentes cemros ~ recursos
IntermedláIlos ate a obtençao do produto final. Sao fabncadas levandotse em conslderaçao o ambiente 11amo' !lual está

'. f.endo concebido o projeto (agressivo,c°froSivo, ncrnal).. . ' . ! I ',' .',:.',i
'I i !

i , I,. " i I.
~ implantação da unidade industrial em FarazinhoiRS apresenta sUcintar,ente os seguintes impactos positivos: i I' , i
~Elevará a oferta de empregos, peIIllwJdo uma melhor qua1ificaçnoprdnssiona; e contribuindo. para uma di~1jUiçnO de
tenda mais igualitária;! I' . ! I .
'1 '. ! I' . .f Vai colaborar ,com,apolítica de:fiXaçãOr1demão-de-obra na região, evJtandomigrações; . i
i . I i

~AUmenl'lJá a circUlação de recursos entre a população, promovendo o sL deseilVolvimento econômíco e soci4; I
' , ' , I I ,f' Propiciará um at~,ento na arrecadação ~ibut>Íria,cOm.conseqüente retorno ao municipio; ! I
i '...' I I I ! :
lContribuirá paro fi melhoria dos setores'urbanisticos e sociais da cidade; : I
i R d' d" fi' J, d ICMS: d' i !!- etoTno e IVlsas lnanCCltas ao lUml1ClplO atraves o. _ gem o; . !
I . I '
~Dará uma contribuição significativfL~o ,desenvolvimento do pólo Industrial do Mmticlpio, i I
i - i I ! !

. ~6-Fonte de InfQ.rmações I I
Data Nomedo informante Cargo,

I

'-.:.-

, ,. ,
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PROJETO DE LEI N.o 155, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011.

Autoriza doação de área à Empresa
Nortesullndústria Metalúrgica Ltda.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo a transferir mediante escritura pública de
doação à Empresa Nortesul Indústria Metalúrgica Ltda, um terreno urbano, sem
benfeitorias, com área de 32.000,00m2 (trinta e dois mil metros quadrados), situado
nesta cidade, no Distrito Industrial lron Albuquerque, Setor 13, Quadra 35, lote 01,
quarteirão formado pelas ruas Lídio Bordignon, Bruno Buchholz, Antônio Alverne
Ferreira Gomes e Sebastião Olegário Haeffner, com as seguintes confrontações: ao
NORTE com a Rua Bruno Buchholz, medindo 160,00 metros onde faz frente; ao SUL
com a Rua Sebastião Olegário Haeffner, medindo 160,00 metros, onde também faz
frente; ao LESTE com a Rua Antonio Alverne Ferreira Gomes, medindo 200,00 metros
onde também faz frente e ao OESTE com a Rua Lídio Bordignon, medindo 200,00
metros onde também faz frente, conforme matrícula n.o 26.711 L.02, do Registro de
Imóveis de Carazinho, memorial descritivo, laudo de avaliação e mapa de localização,
que são partes integrantes desta Lei.

~ 1° A doação referida neste artigo se dará em três etapas, na medida do
cumprimento do cronograma de implantação da unidade industrial proposta pela
empresa, liberando-se uma área de 16.000m2 (dezesseis mil metros quadrados) de
imediato, uma área de 8.000m2 (oito mil metros quadrados) assim que concluídas as
obras previstas para a primeira etapa do projeto e 8.000m2 (oito mil metros quadrados)
restantes quando da conclusão da segunda etapa.

~ 2° A primeira etapa de obras prevista pela empresa consiste de
implantação de um pavilhão industrial para a produção de estruturas metálicas com
área mínima construída de 1.900m2 (mil e novecentos metros quadrados) e a segunda
etapa a ampliação de no mínimo mais 600m2 (seiscentos metros quadrados) de área
construída.

~ 3° Os incentivos autorizados neste artigo baseiam-se no projeto
apresentado pela empresa e nos demais documentos e exigências cumpridas,
segundo determina a Lei Municipal n.O5.581/01 e suas alterações.

~ 4° Fica o Município autorizado a providenciar o desmembramento do Lote
especificado no Artigo 1° em um lote de 16.000m2 (dezesseis mil metros quadrados) e
dois lotes de 8.000m2 (oito mil metros quadrados) para viabilizar o cumprimento do
disposto no S 1°.

Art. 2° A área ora doada é destinada à instalação da empresa, que atua no
ramo de fabricação e comercialização de estruturas metálicas e equipamentos para
padronização de grãos (elevadores, fita transportadora e secadores).

Art. 3° A Empresa, após receber a área ora doada, deverá construir sobre fi
mesma, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva
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escritura, uma infra-estrutura mlnlma, que constará de cercamento da área, com
postes em concreto ou alvenaria, e fechamento do lote em alvenaria ou tela, com
portões de ferro nas entradas.

~ 1° A empresa terá o prazo máximo de cento e oitenta (180) dias, a contar
da promulgação da referida Lei, para iniciar as obras de construção, conforme projeto
apresentado ao Conselho do Plano Diretor do Distrito Industrial Iron Albuquerque.

~ 2° Após o início das obras, a empresa terá os seguintes prazos:

I - 1 (um) ano, contado da data da respectiva escritura pública, para
concluir as obras da primeira etapa;

1/ - 2 (dois) anos, contados da data da respectiva escritura pública, para
iniciar as obras da segunda etapa;

111 - 3 (três) anos, contados da data da respectiva escritura pública, para
concluir as obras da segunda etapa.

~ 3° Será considerada obra concluída aquela que tenha recebido a licença
de operação do órgão ambiental competente e a certidão de habite-se emitida pelo
Município.

~ 4° Não será considerado inicio da construção, a colocação da pedra
fundamental.

Art. 4° Em caso de descumprimento dos prazos estipulados para a
apresentação dos projetos e do início e conclusão das construções, o Município fará
uma comunicação por escrito aos proprietários e, decorridos 30 (trinta) dias da
comunicação, não havendo solução de parte deste, a área será revertida ao
Município.

Parágrafo Único. Sob pena de nulidade, as escrituras de transmissão de
área, previstas na presente Lei, consignarão o direito de reversão ao patrimônio do
município, do bem alienado nos casos de descumprimento das obrigações previstas
na Lei Municipal 5.995/03 (Lei do Plano Diretor do Distrito Industriallron Albuquerque),
suas alterações e o disposto nesta Lei.

Art. 5° A presente doação está vinculada ao cumprimento da presente Lei e
dos demais dispositivos legais constantes na Lei Municipal nO 5.995, de 23 de
dezembro de 2003, que instituiu o Plano Diretor do Distrito Industriallron Albuquerque,
e suas alterações.

Art. 6° O proprietário de área que, para construção de edificações exigidas
por lei, necessitar de financiamento bancário, e para isso for exigida hipoteca do
imóvel como garantia, poderá fazê-lo desde que, na escritura de doação, conste
cláusula específica de que a hipoteca somente poderá ser feita como garantia de
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recursos que, obrigatoriamente, serão aplicados em construção ou benfeitorias, no
terreno objeto desta doação.

~ 1° Na ocorrência do previsto no caput do presente artigo, deverá ser
instituída sobre o imóvel, hipoteca em 2° grau em favor do Município de Carazinho,
podendo dar-se no mesmo instrumento em que a empresa outorgar a hipoteca em 1°
grau ao agente financeiro, quando o Município comparecerá ao ato, como
interveniente anuente e outorgado credor hipotecário em 2° grau.

~ 2° A constituição de garantia real do imóvel em empréstimo financeiro,
somente poderá ser feita, se atendidos os demais termos da Lei nO 5.995/03,
combinados com o disposto na Lei nO8.666/93 e suas alterações.

Art. 7° Serão de responsabilidade do donatário, as despesas de
manutenção, taxas, emolumentos e tributos incidentes sobre o imóvel e suas
benfeitorias descrito no Art. 1°, bem como a escrituração e registro do imóvel.

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

Gabinete do Prefeito, 10 de novembro de 2011.

oov

MAGALHÃES
refeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PARECER TÉCNICO

!1-IMÓVEl

DRESIDÊNCIA UNIFAMIUAR ISOLADA OlOJA [KJTERRENO URBANO
DUNIDADE AUTÔNOMAEM HAB.COLETNA DCONJUNTO COMERCIAL OPOSTO DE SAÚDE

12 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

CONTRIBUINTES

NORTE SUL INDUSTRIA METAlURGICA lTOA.
ENDEREÇO DO IMÓVEL - RUAS

LiDlo BORDlGNON, BRUNO BUCHHOlZ. ANTONIO AlVERNE FERREIRA GOMES. SEBASTIÃO O. HAEFFNER
BAIRRO CIDADE UF
DISTRITO INDUSTRIAL IRON ALBUQUERQUE CARAZINHO RS
DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL

26.711

13 -IMPLANTAÇÃO
INFRA-ESTRUTURA URBANA

[K]ÁGUA POTÁVEL OPAVlMENTAÇAO ASFÂLllCA [K1REDE ELÉTRICA 0REDE TELEF6NlCA

DESGOTO PLUVIAL oPAVIMENTAÇÃOPASSEIO D1LUMINAÇÃQ PÚBLICA D
USO00 SOLO PADRÃOCONSTRUTIVODASEDrF.VIZINHAS

i

III

'II
í
!
i
i

I1,

DATlv. HABITACIONAL

DATlv. COMERCIAL E SERVIÇOS

[K]ATIV. INDUSTRiAl

DLUXO
DALTO

[]]NORMAL

[]]BAIXO
DMINIMO

D
D
D

D

IDADE APARENTE

DQUAORA DE ESPORTES

OPJSCJNA INDlVIDUAUCOLETIVA

D
D
D

D
D

DTRANSPORTECO~O

EQUIPAMENTOS E INSTALACÕES ESPECIAIS

DCENTRAl DE GÁS

DANTENA COLETIVA

DPORTElRO ELETRÔNICO

DSALÃo DE FESTAS

DRECREAçÃOIPLAY'GROUND

EQUIPAMENTOS URBANOS E SERViÇOS

DcoMÉRclo DESCOLA c=JRECREAÇÃOIPRAÇA

14 - CARACTERíSTICAS DO TERRENO I
ÁREA 32.000,00 m2

-:::TOP::;:;OG=R~M':::'A:--------õ-"::F:::O:::RM:':A:-:T"::O~--------r.N"IVE'::::"L:::EM=R:::ELA-:-:Ç"'ÀO:-A~O::":':ME:::,o-=FI:::O~----1

DPLANA RETANGULAR NO NíVEL !
DEM ACLNE RISCODE INUNDAÇÃO

0EM DECl(\!E oEXISTENTE

01NClINAÇÃO U\TERAl [!]INEXlSTENTE

15 - EDIFICAÇÃO
PROJETO

DE01F.ISOLADA

DEOIF. GEMINADA

DCONO. HORIZONTAL

DDIVERSOS BLOCOS

DIMPlANT. JUNTO ÀS DIVISAS

DISTRIBUIÇÃO

PILOTIS Os DN N° PAVTOS. N° ELEVADORES

REVESTIMENTO FACHADA PRINCIPAL

REVESTIMENTO FACHADAS LATERAIS

COBERTURA

DCIM. AMIANTO

OrElHAS DEBARRO

DTERRAÇO

D

N° UNIPAVTOS.

PAREDES

DAlVENARJA

DCONCRETO

DMADEIRA

DV1DRO

ESTRUTURA
DALVENARIA

OCONCRETO

DMADEIRA

D



6 - DADOS RELATIVOS Á UNIDADE

PADRÃO CONSTRUTIVO (NB-140) I POSIÇÃO ) IPAVTODAUNIDADE IEST DE CONSERVAÇ10
DALTO DNORMAL DBAIXO DFRENTE OFUNDOS OMEID

I I I I I i
7 - AVALIAÇÃO ,,I
IMÓVEL AREAS{m2) FRAÇÃO UNITÁRIO VALORES DE AVALIAÇÃO (R$) !PRIVATNA TOTAL IDEAL (R$/m2) TERRENO UNIDADE TOTAL I

ITerreno Urbano 32.000,00 32.000,00 1,000000 12,0000 384.000,00 384.000:00
I

I
I

VALOR TOTAL
384.000\'00

i
8 -INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I
A ÁREA EM APREÇO LOCALlZA-SE NO DISTRITO INDUSTRIAL -IRON ALBUQUERQUE, MATRiCULA 26.711, DO RI
DE CARAZINHO. '

Q

110 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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RUA ANTONIO ALVERNE FERREIRA GOMES

(L J.-D~J{'~? .DJJlCp,,~
let1da A. Del $avio

ArqultstR
CREA '30.648 o

I MATn(CULA:
26.711 I ESCALA II DATA II DESENHO, L .. I I32.000,00 m' 1 : 2 000 OUTUBRO/l1 ORi'X'J-, ,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

SEPLAN

MEMORIAL DESCRITIVO

DOAÇÃO NORTE SUL INDUSTRIA MET ALURGICA Ltda.
MATRÍCULA: 26.711

Um terreno urbano, sem benfeitorias, com área de 32.000,00 m2,

(trinta e dois mil metros quadrados), situado nesta. cidade no Distrito
Industrial Iron Albuquerque, no setor 13, quadra 35, lote OI, quarteirão
formado pelas ruas Lídio Bordignon, Bruno Buchholz, Antônio Alverne
Ferreira Gomes e Sebastião Olegário Haeffner, confrontando:

Norte: com a Rua Bruno Buchholz, liledindo 160,00 metros onde faz
frente,

Sul: com a rua Sebastião Olegário Haeffner, medindo 160,00 metros,
onde também faz frente,

Leste: com a Rua Antonio Alverne Ferreira Gomes, medindo 200,00
metros onde também faz frente,

Oeste: com a Rua Lídio Bordignon, medindo 200,00 metros onde também
frente.

Carazinho, 1 I de outubro de 2.011 .

I

bW~h P .0tQ\v~
letfda A. Del $avio

Arqu~"'"
CREA 130.648 o
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO - RSl

CERTIDÃO 1
F M.trrbul.

~ REPúBLICA FEDERAT1VA DO BRASIL \t,1. REGISTRODE IMOVEIS DE CARAZINHO - RS. 26>-)11 MJ
~ Livro N," 2 • Registro Geral I ~

Carallnho, 19 de abril de 2004. :1

Um terreno urbano, sem benfeitorias, com a área de trinta e dois mil metros quadrados (32.000,~Om')
situado nesta cidade, no Distrito Industrial Iron Albuquerque, no SETOR 013, QUADRA 35, !LOTE
001, quarteirão formado pelas ruas Lidio Bordignon, Bruno Buchholz, Antonio Alveme Fbrreira
Gomes, e Sebastião Olegário Haeffner, confrontando: ao norte, com a rua Bruno Buchholz, mbdindo
160,00 metros, onde faz frente; ao sul, com a rua Sebastião Olegário Haeffner, medindo:\ 60,00
metros, onde também faz frente; a leste, com a rua Antonio Alveme Ferreira Gomes, medindo 200,00
metros, onde também faz frente; e ao oeste, com a rua Lidio Bordigrion, medindó 200,00 metroJ, onde
também faz frente.- PROPRlETÁlUO; MUNICíPIO DE CÁRAZINHO, inscrito no CNPJ '
n0 87.613.535/0001-16.- Registro Anterior: R.2 da matrícula nO 15.323, de 215 de julho
(Loteamento).- Dou fé.-

CIR$ 7,70

REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO, RS

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E NEGATIVA DE ÔNUS

\
I'

REGISTRO Dtl MÓVEIS
_Comarca de Cara~jnhO- RS

Débora C RicMler ~a Silva
Registradora i

CPF 635164460,72
Christian Cassol R,ichter

Substituto ~1
CPF 986.113 48°187

I
I
I

'I
.'1

BelDébora Cessai Richter da Silva. Titular () I Christian Cassol Ric te p Subst. () 1Romeu Nedeff Filho.
Escrevente Autorizado (.;/ Sandrine da Silva Hartmann - Escrev e torizada () I Ver[usa Velter de Jesus
Cossul _ Escrevente Autorizada () IMárcia Rosna dos Santos Rohrig. Escrevente Autorizada ()

Certifico, que a presente cópia é reprodução fiel do original da matrIcula n. 26711 a que se refere, extraída nos
termos do art. 19 9 10 da Lei 6.015, de 31/12/73. e que revendo o.Livro 2 p Registro Geral, verifiquei que não
Incidem ônus reais, nem existem registros ou averbações de cláusulas ou gravames, registros e averbaçoes
relativos a ações reais, pessoais reipersecutórias ou outras, de qualquer outra natureza, bem como inexiste
prioridade para título ou direito ue decorra,de prenotaçáo em vigor sobre o referido imóvel.

Carazinho, 10/10f2011.

Emolumentos Totais: 28,70 + 1,40 = 30,10
Selos: Certidão 1 Página. Valor fixo ~ R$ 15,30 0110.01.1100007.03884(1 ato)
, 0110.01.1100007.03885(1 ato) 0110.01.1100007.03886(1 llto) R$ 0.60

Busca p Valor rtxo R$ 5,30 0110.01.1100007.03887(1 ato) RS 0,20
Processamento Elet1onieo de Dados (por ato) _Valor fixo .-R$,8, 100110.01.1100007.03888(1 ato)
0110.01.1100007.03889(1 llto) 011 0.01.1100007.03890(1 llto) R$ 0,60
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Rua Ernesto Alves, 282, Sala 01. Cep 99.500-000 - Carazinho - RS. Fone: (54) 3331-4518'1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

i
I
I.
!

DECRETO EXECUTIVO N.o 123, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2011.

Reverte imóvel urbano ao' Municipio de
Carazinho.

AGALHÃES,
refeito.

•

o PREFEITO DO MUNIClplO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
I GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais,I .

! CONSIDERANDO a previsão de reversão inserta no artigo 4°, da Lei
!Municipal n.o 7,266 de 23 de dezembro de 2010;
i
I
i CONSIDERANDO a manifestação da Secretaria Municipal de
: Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, de acordo com o Of. 167/2011, de 06 de outubro
ide 2011;

I D E C RET A:

I . Art. .1° A reversão ao patrimônio do Municipio, do imóvel doado à
IEmpresa NORTESUL -.Indústria Metalúrgica LIda, através da Lei Municipal n.o 7.266 de
123 de dezembro de 2010, situado entre as Ruas Lídio Bordignon, José Balduíno Lauxen e
!Antõnio Alverne Ferreira Gomes, no quarteirão formado por mais a Rua Bruno Buchholz,
! no Distrito Industriallrbn Albuquerque, no setor 13, quadra 36, lote 01, nesta cidade.
II Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IGabinete do Prefeito, 07 de novembro de 2011,
I
I
I
iRegistre-se e Publique-se no Painel de
Ipublicaçôes da Prefeitura Municipal:

I
I,/6"fk_ L_
,CRISfi'ÃN é~MIN
ISecretário dá Administração,
!e Controle de Orçamento
lDDV
I

I
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