
Prefeitura Municipal
de Carazinho

Of. nO020/12 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO013/12

Senhor Presidente:

o Carazinho que não pára

Carazinho, 13 de fevereiro de 2012.

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO013/12, desta da-

ta, o qual Autoriza doação de área á empresa TELHA CERTA Indústria e Comércio LIda. e revoga as

Leis Municipais nos 6355/2006 e 7178/2010, para apreciação sob Regime de Urgência.

ExposiCão de Motivos:

A empresa Telha Certa se estabeleceu em Carazinho no ano de 2000. Em 2005, foi feita
cessão de uso de uma área de 8.500 m2 junto à antiga Pedreira Municipal, onde instalou sua indústria.
Já à época da concessão, havia sido feito o acerto de que a cessão seria transformada em doação se
atingidas as metas no prazo de cinco anos e seria concedida área complementar para viabilizar a expan-
são da fábrica. No ano de 2010, a Lei Municipal 7.178 autorizou a doação da área complementar de
6.092 m2. No entanto, o Cartório de Registro de Imóveis considerou que a doação seria área encravada
e, portanto, não desmembrável do todo maior. Isso ensejou um longo e burocrático processo de retifica-
ção da gleba total e desmembramento da área em vários lotes, sendo um para o SEST-SENAT, outro
para a Telha Certa e áreas remanescentes para o Município.

O projeto de Lei ora enviado contempla o resultado final destes ajustes todos, fazendo a
doação da área de 14.592 m2 (8.500 da cessão ocorrida em 2006 e mais 6.092 m2 da doação feita em
2010).

Embora, a rigor, o projeto trate tão somente de corrigir situações já consolidadas, tomou-
se o cuidado de ajustar o texto à ótica do interesse público, especialmente da viabilidade econômica,
conforme é visto a seguir.

No que se refere aos incentivos concedidos, o laudo de avaliação dos técnicos municipais
chega ao valor de R$ 175.104,00 (cento e setenta e cinco mil e cento e quatro reais).

Conforme os dados (atualizados) apresentados no projeto da empresa, o faturamento dos
últimos três anos (2009 a 2011) somou uma média de R$ 10.250.641,33 anuais. O recolhimento de ICMS
ficou na média de R$ 709.022,88 anuais.

As projeções de faturamento da empresa para os próximos exercícios e o recolhimento
estimado de ICMS constam no quadro a seguir. Ressalte-se que a empresa vem tendo um percentual
crescente de arrecadação de ICMS (e,41%, 6,76% e 7,27% nos últimos três anos). Isso é normal quando
a empresa vem aumentando sua margem de contribuição em decorrência de maior valor agregado a
nivel local, o que pode ocorrer em razão de maior tecnologia aplicada, menor indice de terceirização,
custos de produção mais competitivos ou vários outros fatores. No projeto atualizado que apresentou,
manteve esta projeção de crescimento dos índices para 05 próximos anos (de 7,29% a 7,75%). Para tor-
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nar a projeção mais cautelosa, optou-se por manter como base de cálculo o percentual do último ano
(7,27%).

Descricão Ano 1 An02 Ano 3 An04 An05
15.500.000,0 18.000.000,0 20.000.000,0 22.000.000,0 24.500.000,0

Faturamento O O O O O

ICMS informado 1.130.000,00 1.340.000,00 1.500.000,00 1.660.000,00 1.900.000,00
ICMS considera-
do (7,27%) 1.126.850,00 1.308.600,00 1.454.000,00 1.599.400,00 1.781.150,00

Para calcular o retorno de tributos ao municipio, considerou-se somente o ICMS Uá que o
IPI entra no bolo geral da União e é distribuido por critério populacional e não por município arrecadador).
Dos valores arrecadados a título de ICMS, o Estado distribui 25% para os Municípios, dos quais 75% são
diretamente proporcionais aos valores arrecadados no municipio de origem. Resulta, pois, que se tem um
retorno de 18,75% (25% x 75%) do valor arrecadado. Também é necessário considerar que, por ser em-
preendimento já estabelecido no Municipio, para fins de avaliação de viabilidade, é necessário contabili-
zar somente o acréscimo efetivo que está acontecendo a partir da média dos últimos três anos. Com ba-
se nestes critérios, se apresenta, abaixo, o quadro final dos retornos financeiros estimados.

Descricão Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 An05

ICMS a aerar 1.126.850,00 1.308.600,00 1.454.000,00 1.599.400,00 1.781.150,00
Média últimos
três anos 709.022,88 709.022,88 709.022,88 709.022,88 709.022,88

Incremento 417.827,12 599.577,12 744.977,12 890.377,12 1.072.127,12
Retorno no ano
(18,75%) 78.342,58 112.420,71 139.683,21 166.945,71 201.023,83
Retorno acumu-
lado 78.342,58 190.763,29 330.446,50 497.392,21 698.416,05

Considerando que a empresa efetivamente atinja as metas propostas de faturamento, se
conclui que, somente com o retorno de ICMS, os incentivos concedidos pelo Municipio retornarão num
prazo aproximado de dois anos. Este é um prazo bastante curto para investimentos públicos. Conforme já
mencionado, não estão sendo considerados os recolhimentos de IPI e nem os rendimentos a serem ge-
rados por empregos e outras operações indiretas que estão associadas ao negócio. Além disso, está
sendo inserida no projeto de lei a obrigatoriedade da empresa em comprovar a arrecadação efetiva dos
tributos dentro das metas propostas, dando-se o prazo máximo de cinco anos (prorrogável por mais um)
para o retorno do investimento.

Diante disso, considera-se que o projeto é economicamente viável para o Município, que
também se cercou das garantias necessárias para assegurar o cumprimento das metas apresentadas
pela empresa.

Anexamos cópia da ata n° 02 do Conselho do Distrito e das informações preliminares para

o referido enquadramento.

Atenciosas saudações.

DESENVIIMD
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PROJETO DE LEI N° 013 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2012.

Autoriza doação de área à empresa TELHA
CERTA Indústria e Comércio Ltda. e revoga as
Leis Municipais noS 6355/2006 e 7178/2010.

Art. 1° Fica o Municipio autorizado a transferir mediante escritura pública de doação
à empresa Telha Certa Indústria e Comércio Ltda., um terreno urbano de forma irregular com
área 14.592,00m2 (quatorze mil, quinhentos e noventa e dois metros quadrados), com uma casa
de moradia, um prédio de alvenaria com 694,895m2 e um escritório de alvenaria com 102,48m2

,

situado na Rodovia Federal BR 285 Km336 + 114,17m LE, sentido Carazinho-Cruz Alta, esquina
com a Rua A, nesta cidade, no setor 10, quadra 66, lote 11, com as seguintes confrontações:
ao Norte: 59,63m com a faixa de dominio BR-285; ao Sul: 71,80m com o Município de Carazi-
nho, lote 08; ao Leste: 206,80m com a rua A e a Oeste: 207,48 com CONPASUL Construção e
Serviços ltda., lote 13, conforme matrícula n.o 34.289 LO2, do Registro de Imóveis de Carazi-
nho, memorial descritivo, laudo de avaliação e mapa de localização, que são partes integrantes
desta Lei.

Parágrafo Único. Os incentivos autorizados neste artigo baseiam-se no projeto apre-
sentado pela empresa e nos demais documentos e exigências cumpridas, segundo determina a
Lei Municipal n.o5.581/01 e suas alterações.

Art. 2° A área ora doada é destinada à ampliação de Indústriae Comérciode telhas, da
atual empresa que exerce atividades no ramo de industrialização e comércio de telhas metálicas.

Art. 3° A donatária fica obrigada ao cumprimento dos seguintes prazos, todos conta-
dos a partir da data desta Lei:

I - Prazo de 60 (sessenta) dias para providenciar os trâmites relativos à escritura da

II - Prazo de 120 (cento e vinte) dias para tomar posse efetiva da área, que consistirá
de construçâo de uma infraestrutura mínima de cercamento da área, com postes em concreto,
ferro ou alvenaria, e fechamento do lote em alvenaria, tela ou placas metálicas ou de concreto,
com portões de ferro nas entradas;

111 - Prazo de 180 (cento e oitenta) dias para iniciar as obras de construção, não sen-
do considerado inicio da construção, a colocação da pedra fundamental, exigindo-se, no minimo,
a aprovação prévia de projeto junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras
Públicas, a instalação de canteiro de obras e, ainda, a execução de obras que representem o
minimo de 5% (cinco por cento) da obra total.

IV - Prazo de 2 (dois) anos para a conclusão da obra e início efetivo das operações,
podendo ser prorrogado uma única vez por maís um ano, desde estejam concluidas em mais de
30% (trinta por cento) e desde que mantido o interesse público.

S 1° Será considerada obra concluida aquela que tenha recebido a licença de opera-
ção do órgão ambiental competente e a certidão de Habite-se emitida pelo Municipio

)êU
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S 2° Eventuais dificuldades na captação de recursos para a realização das obras, in-
clusive financiamentos bancários, não constituem motivo invocável para retardamento de prazos,
salvo a prorrogação prevista no inciso IV.

S 3° Eventuais dúvidas sobre o cumprimento de metas serão aferidas por técnicos
municipais habilitados.

Art. 4° Caso a donatária da área necessitar de financiamento bancário para constru-
ção de edificações exigidas nesta Lei, 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 recursos que, obrigatoriamente, serão aplicados em
construção ou benfeitorias, no terreno objeto desta doação.

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

S 2° A constituição de garantia real do imóvel em empréstimo financeiro somente
poderá ser feita se atendidos os demais termos da Lei nO3.606/87, combinados com o disposto
na Lei Federal nO8.666/93, art. 17, ~ 4° e 5° e suas alterações.

Art. 5° Serão de responsabilidade da donatária as despesas de manutenção, taxas,
emolumentos e tributos incidentes sobre o imóvel e suas benfeitorias descrito no Art. 1° desta
Lei, bem como a escrituração e registro do imóvel.

Art. 6° A Donatária assume os seguintes compromissos:
I - Edificar as construções previstas, nos prazos fixados no art. 3° desta Lei;
11 - Providenciar o licenciamento ambiental da área para a finalidade pretendida;
111 - Assumir todos os custos decorrentes das obras de infraestrutura interna da área,

inclusive aquelas decorrentes do licenciamento ambiental da área;
IV - comprovar, através de cópia de declarações fiscais anuais de caráter oficial, o

incremento de arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), em
montante tal que o retorno deste tributo ao Município supere o valor dos incentivos concedidos,
observando o disposto nos parágrafos 1° a 4° deste artigo.

S 1° O prazo de entrega da declaração anual prevista no inciso IV será de até 10
(dez) dias após o prazo de entrega ao órgão estadual;

S 2° A base de cálculo do incremento será feita tomando por base o valor médio arre-
cadado nos últimos três exercícios.

S 3° Será considerado como valor do incremento somente a parcela de ICMS que e-
fetivamente retorna ao Município de forma direta, seguindo-se os critérios de cálculo adotados
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul para a distribuição da participação dos munící-
pios.
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S 4° O donatário tem o prazo de 5 (cinco) anos para atingir o incremento de retorno
de ICMS para o Município equivalente ao valor dos incentivos concedidos, os quais serão corri-
gidos pelo índice de correção de tributos adotado pelo Município, podendo este prazo ser pror-
rogado uma única vez por mais um ano, desde que mantido o interesse público.

Art. 7° A escritura de transmissão de área e o respectivo registro imobiliário, prevista
na presente Lei, consignarão o direito de reversão ao patrimônio do municipio do bem doado nos
seguintes casos e hipóteses:

I - destinação diversa à estipulada nesta Lei.
11_ descumprimento dos prazos previstos no art. 3°;
111_não atingimento das metas de retorno de ICMS prevístas no art. 6°;
IV _ encerramento ou paralisação das atividades por qualquer motivo, mesmo que já

atingido o retorno previsto no art. 6°;
V _ não cumprimento de quaisquer outras obrigações assumidas nesta Lei.

Parágrafo Único. É admitida a reversão parcial de área em caso de execução parcial

das obras previstas.

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

Art.90 Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais nOs

6355/2006 e 7178/2010.

Gabinete do Prefeito, 13 de fevereiro de 2012.

DESEN/IMD
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SEPLAN

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE CARAZINHO MATRicULA N°34.289

DOAÇÃO:

Lote 11

TELHA CERTA Industria e Comércio Ltda.

Um terreno urbano de forma irregular com área de 14.592,00 m', (quatorze
mil, quinhentos e noventa e dois metros quadrados), com uma casa de moradia,
um prédio de alvenaria com 694,895 m2, e um escritório de alvenaria com
102,48m2, situado na Rodovia Federal BR-285 Km 336 + I J4, 17m LE, sentido
Carazinho a Cruz Alta, esquina com a Rua A, nesta cidade no setor 10, quadra 66,
lote 11, com as seguintes confrontações:
Norte: 59,63m com a faixa de domínio BR-285;
Sul: 71,80m com o Município de Carazinho lote 08;
Leste: 206,80m com a rua A;
Oeste: 207,48m com CompasuJ Construção e Serviços Ltda. lote 13.

Carazinho, 26 de setembro 2.01 1.
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L11OFIcIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

. COMARCA DE CARAZINHO
. . Estado do Rio Grande do Sul

~ Livro N° 2 - Registro Geral
21 SetembroCarazinho, de de----------------_._---! I'vlÓVEL: UM TERRENO lJRBANO, de forma irregular, com a área de 14.592,00 m' (q'1~t')rz" !. . . !

' mil. quinhentos e noventa e dois metros quadrados), situado na Rodovia Federal BR-285, KrE ? :;(,,. i
I !!4,] 7 m LE, sentido Carazinho a Cruz Alta, esquina com a Rua A, nesta Cidade, lote 011 da q!Wdr2 !
. 066 do setor 010, com as seguintes medidas e confroniJções: ao norte, em 59,63 m (cinquenta e ,wve i

. ,
melros e sessenta e três centímetros) c{)ma faixa de df'minio da BR-285; ao sul, em 71,80 m (setenta e I

. um metros e oitenta centímetros) com o lote 008; ao bte, em 206,80 m (duzentos e seis metros c i
oitenta centímetros) com a Rua A; e, ao oeste, em 207,48 rI<(duzento;; e sete metros e quarenta e ,)ite i
centímetros) com c lote 013. Benfeitorias: um~ casa pau moradia, um prédio de alvenaria com i
694.895 m' (seiscentos e noventa e quatro metros, oitenta e nove decímetros e cinquenta centi111etr()~i
quadradosj e um escritório de alvenaria com 102,48 ro' (ce':'lto.: dois metros e quarenta e oi1c !
decímetros quadrados).
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CARAZINHO, CNP] n. 87.613.535/0001-16. ,
REGISTRO ANTERIOR: Matrículas n. 34.153 e 34.283, ambas do :'ivro 2 - Registro Geral deste!
Oi1cio.d 25 de 'ulh e 2011 e 21 de setembro de 2011, re~pectivamente. i
r~u, (Christian Cassol Richter), Substituto, a elaborei, digitei e dou fé, Pro;o,-"ie i
:51.949 - Livro 1- ,de 13.09.2011. E. R$II,6f1 ~elo:Ol10.02.I]OOü03.00757 R$0,30. P.E. R:.2.iO.'
';clo:O110,01.1100 05.07486 R$0,20.
!,V.1 - 34.289 - 21 de Setembro de 201]. DIREITO REAL DE USO.
"rocede-se a esta averbação para certificar que a concessionária TELHA CERTA INDÚSTRIA [ ,
COMÉRCIO LTDA., CNP] n. 03.769.330/0001-34, com sede na Avenida Flores da Cunha, 4467,
.1~staCidade, possui o direito real de uso sobre a área ideal de 8.500,00 ro' (oito mil e quinhen;.:,s
:::ctrvs quadrados) do terreno desta matricula, com todas as benfeitorias descritas na abertura. pelo.
f.'~ríodo de 05 (cinco) anos, contados a partir da vigência da Lei Municipal n, 6.355, de 29 de fi1'lro;e !
dI." 2006, podendo ser renovado por novos períodos, mediamc acorJo entre as partes, para implar':i:\3.o.'
to indústria e comércio de telhas, podendo fruir plenamente do imóvel, respondendo por todos .)s i
'''K,lrgOS civis, administrativos e tributários que venham a incicJirsobre este. Ao término do pra:'o !
::,tipulado, a Concessionária, desde que cumpridas as exigência, legais, poderá solicitar a doação do !
:""ável e suas benfeitorias, a ser concretizada mediante autoriz<lçãodo legislativo, caso contrári;), I
-?stituirá o bem imóvel ao MuniCí~d{ çar~~0r'0nformeia matricula n. 34.153 (AV-1) do Livro 2 i
- Registro Geral deste Oficio. EU,;lJ..I,..U~Christian CassaI Richter), Substituto, o elaborei, I
digitei e dou fé. Protocolo n. 15I.94Q. Livrol-T, de 13.09.2011. E, R$20,70;
~,,!o:O!!0.03.1000009.04066 R$0,40. P.E. R$2,70. Selo.OI]0.01.1100005.07487 R$0,20. i
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11-IM6VEL
ORESIDÊNCIA UNJFAMlllAR ISOLADA

DUNIDADE AuróNoMA EM HAB.COLETlVA

12 - DADOS DE IDENllFICAÇAO

CONTRIBUINTES
TELHA CERTA INDúSTRIA E COMÉRCIO LmA.
ENDEREço DO IMóvEL
BR-285. Km 336 + 114,17 m LE
BAIRRO

OURO PRETO
DOCUMENTN;Ão 00 lMÓ'IIEl
Matricula 34.289
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DEXlSTENTE

[!]INEXlSTENTE
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DEMACUVE
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DINQ.INAÇÃO LATERAl
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~
DEOIF ISOlADA

DEDlF. GEMINADA

DCOND HORIZONTAL

ODIVERSOS BLOCOS

D'MPlANT. JUNTO ÀS DIVJS..t\S

DISTRIBUICÃO
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ESTRUTURA

DAlVENARIA

DCONCRETO

DMADEIRA

O

PAREDES
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OVlORO

COBERTURA

DOM. AMIANTO

DTELHAS OE BARRO

DTERRAÇQ

O

REVESTIMENTO FACHADA PRINCIPAL

REVESTIMENTO FACHADAS LATERAIS



6. DADOS RELATIVOS A UNIDADE

PADRÃO CONSTRUTIVO (NB-140) IPOOÇÃO I rA~ DAUNIDADE IEST DE CONSERVAÇÃO

DALTO DNORMAL DIlAlXO DFRENTE DFUNOOS DMEIO

T I T I I

7- AVALIAÇÃO

'MOvE!.
AREAS(m2} FRAÇÃo UNITÁRIO VALORES DE AVAUAÇAo (R$)

PRIVATIVA TOTAl IDEAL (R$/m2) TEIlR£NO UNIDADE TOTAL

Terreno Urbano 14.692,00 14.592,00 1,00000o 12,0000 175.104,00 175.104,00

VALOR TOTAL 175.104,00

8 • INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A AREA EM APREÇO LOCAUZA-lõE NA BR-285 • Km 336 + 114, 17 In, MATRíCULA 34.289, DO RI DE CARAZINHO.
EM VISTORIA REAliZADA NO LOCAL DETECTAMOS (confonne fotos em abaixo), QUE AS AREAs CONSTRUíDAS
AVERBADAS NA MATRícULA NÃO CONFEREM COM AS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NO LOCAL, PARA
PROCEDERMOS A AVALlAÇNJ DAS EDIFICAÇÕES NECESSITAMOS OS PROJETOS DESTAS ElOU A AVERBAÇNJ
DAS AREAS EDIFICADAS le para tal averbação incide recolhimento de tributos _,ais). PONTANTO AVALIAMOS
SOMENTE O TERRENO.

CARAZINHO, 28 DE SETEMBRO DE 2011

110. RELATóRIo FOTOORMICO



Ata n° 0212010
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Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às nove horas,i nas
~ependências da Secretaria MLinicipalde Desenvolvimento' esteve reunido o Conseiho
;)tllHlicipal do Plano Diretor dos Distritos Industriais Carlos Augusto Fritz e [ lron
Albuquerque, para tratar dos seguintes assuntos: Concessão de beneficios à empresas;'. ,
$nálise para doação de área para instalação de empresas nos Distritos; e, assuntos
~erais. Estiveram presentes os senhores: Nelson Loef representando a Secretaria de
1Desenvolvimento, Marcos Viníc:ius Reisdoerfer Diretor da Indústria e Comércio, Patrícia
d3utkoski da Cruz Secretária pa'ra Assuntos Jurídicos, Jairo Storchi de Souza Engenheiro
tivil da Secretaria do Planejamento, Miltras Pasqua/otto Secretário Municipal de Ob~as e
\fiação, Alexandre Moacir Capitânio Vice-prefeito e, o Sr. Erselino Zottis representanCJo o
$indicato do Comércio Varejista de Carazinho. Primeiramente o Secretário i de
Qesenvolvimento Nelson Loef deu boas vindas aos presentes solicitando ao Direto'r da
Irdústria e Comércio para colocar a pauta da reunião em diálogo. Marcos Vinicius
~eisdoerfer saudou os presentes, explanando os objetivos .da reunião aos membro~ do
Çonselho. Inicialmenteanalisou+se a o projeto apesentado pela empre,sa .Landrin Indústria
e Comércio de Inseticidas Ltda:, qual em cumprimento a notificação oficial expedida' em
J:inle e seis de março do corrente ano, ofício 022,2010, apresentou um projeto técnico'
Rara construção de um depósito de matéria prima com'<lrea de seiscentos metros
quàdrados na área concedida pela Lei' Municipal 6,556/2001. Após análise, por von1ade
Jnânime dos presentes, os rne'mbros do Conselho solicitaram ao setor competente da
~dministração, a elaboração dos procedimentos necessáriOf; para reversão desta área,
h,aja vista o descumprimentq ~a Lei Municipal 6,556/2007{ bem como pelo fato~ de
a'presentarem um projeto, visando apemas, construção de ümdepósito de matéria pr(ma,
"~O alavancando dessà forma o' desenvolvimento da indústria, principalmente na geração
d~ ,emprego e renda, previsto e acordado pela presente Lei. Dando. continuidade; i em
arálise aos documentos da empresa Telha Certa Indústria e. Comércio Ltda, inscrita rio
dNPJ sob o número 03,769,330/0001-34, detentora da conceS,são de direito real de 0so
d~ uma fração de terrás Com área de oito mil e quinhentos metros quadrados conforme
LI'li Municipal nO6,355/2006 e, donatária de uma fração de terras com área de seis mil,
"bventa e dois metros quadrados, doada através da Lei,Municipal nO 7,178/2q10,
ehtendeu o Conselho em revogar ambas as Leis, visando a unificação dos lotes e,I . ,

ppsieriormente fazer a doação para a empresa, A área a ser doada terá aproximadam~nte
qWinze mil metros quadrados, situada na BR 285, Posteriormente, em análise ao pedido
d? empresa MekalEmpreendimentos Ltda, requerendo a doação dos imóveis concedi~os
pela Lei Municipal nO6.'892/2008, entendeu o Conselho, se necessário for, em revogar a
p!esente Lei para que posteriormente seja feita a unificação destas áreas e, assim
p~ocedendo com a doaçào dos.'imóveis á empresa, Também, com relação aos demais
incentivos, fica a critério do Executivo Municipal em conceder,. observando sempre, a ILei
M.unicipal nO5,581/2001, Dando continuidade, colocoL!-se para análise do Conselho' os
d9cumentos das empresas qu~ apresentaram projeto visando a instalação dos Sthig
f~spectivos empreendimentos nos Distritos, A empresa Busch Sistemas de Precisão
L~da" inscrita no CNPJ sob 'o, na, 10,236.960/0001-09, têm corno objetivo social ai
':apricação de máquinas, equipamentos e implementos agricolas, solicita a doação jdé
área para instalação do empmendimento nos Distritos Industriais, Após conferência e
di~logo entre Os presentes, entefildeu o Conselho em aprovara presente solicitação para
depação da área à empresa, sugerindo a doação do imóvei localizado à Rua Caste)ar \
M~rtinez, no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, com aproximadamente nove mil \, ~ )-.\
nlrtros ~uadrad.?s, Na? ha'ienpo manifestações contrárias, o Conselho, ~~rovoui. a i).C"
c~ncessao/doaçao da area para a resp~ctlva ~" resa,elencando a POSS~bllldad~;d?L\
;.' ij,)) J ('tÚPí !~,-\
! • '1'., - ljdll \ j 'l~/ lW '
. . ~. .J #



empresa receber outra área, 'ao invés desta já descrita, se assim for necessano. Na
' ' . '~,

opasião, foi aprovada pelos' membros do Conselho a destinação de outra ár~a à:
Niadereira JD Ltda., com inscrição no CNPJ sob n° 11.359.523/0001-45, imóvel localizado
n~ Rua Lídio Bordignon esqu,ina com a Rua Bruno Bucholz, no Distrito Industrialllr6n
AlbUquerque. Na opOrtunidade, Patricia Gutkoski da Cruz, na condição de Procurador~ do
Município, ponderou. sobre a 'viabilidade do instituto da cor:cessão, ao invés da doação
I • . . ,

dos imóveis pertencentes ao Município, haja vista a dilapidação do patrimônio pÚblico,
após ponderações dos demais; concordou com as manifes'tações sendo favoráve'l às
dpações, somente em caso específico e devidamente justificado, deixando consignado
que às empresas. que possuem doação de imóvel para instalação, uma vez expirado o .
prazo sem que seja realizada. a infraestrutura 'determinada .na. respectiva lei de doação,
d~ve-se proceder a imediata i~versão.Nada mais a constar encerra-se a presente ~ta.
Qarazinho aos cinco dias do mês de agosto do ano. de dois mil e dez. ~ .
! ',.'
i

i
Nelson Loef
I

l\1arcos Vinicíus Reisdoerfer
I

~atricia Gutkoski da Cruz
I
I .

Jairo Storchi de Souza

Miltras Pasqualotto,

~rselino Zottis
1

Alexandre Moacir Capitânio,

i: .,.".

. i
I
I

i

i
I
!
I

. i



Carazinho, 23 de Fevereiro de 201 C .

Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal

Conforme contatos Já mantidos com a Sua Excelência confirmamos a nOSS2

necessidade de ampliação do nosso pavilhão industnal (2" etapa) em 630m'. 00;

seja, 42m em direção sul a partir da construção existente por 15m de largura. pa""

instalação de mais uma máquina perfiladora Já adquirida, com entrega prevlsca

para Maio/10, data em que esta ampliação deverá estar concluida

Informamos ainda que a projeção de vendas programada para o 5° ano I,as.

novas instalações, já foram superadas no 3° ano e a instalação de uma nO'l.3

unidade de produção nos possibilita o incremento de mais 30 a 40% de vendas ":

para que Isto se confirme é fundamental o aumento de nosso espaço flsico

Assim sendo, viemos através da presente, solicitar a doação da área hCje .

ocupada pelo britador, bem como o acesso pelos fundos do terreno. conforme

mapa anexo a esta

Certo de sua' costumeira atenção ás empresas locais. 'fonte de recursos e

empregos, manifestamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

,,'
c;
'--.~:-:;:.:'-

\riiihã Certa Ind, e Com. Ltdã
9'reri C)(rüger

',o ",~

A Sua Excelência o Senhor

AYLTON MAGALHÃES

Prefeito Municipal de Carazmho

Carazinho - RS

i .
•
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