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O Carazinho que não pára

Carazinho, 24 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Erleí Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO040/12

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO040/12,

desta data, o qual autoriza doação de área à Empresa Agrocomercial Sandrí LIda., para apre-

ciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

o presente Projeto de Lei faz parte do mesmo conjunto de incentivos destina-
dos a viabilizar a instalação de uma filial da Agrocomercial Sandri LIda. em Carazinho.

Examinando o projeto sob a ótica da viabilidade econômica, tem-se, de um la-
do, o valor dos incentivos concedidos e, de outro, a expectativa de retorno de impostos por
parte do empreendimento.

Em termos de incentivos concedidos, se tem o valor do terreno, avaliado em
R$325.977,12 por ocasião da Lei supracitada, e mais o valor de R$ 180.000,00, citado no
projeto de lei n° 041/12, relativos a incentivos econômicos para transferência e serviços de
logistica. Totaliza-se, assim, o montante de R$ 505.977,12 (quinhentos e cinco mil, novecen-
tos e setenta e sete reais e doze centavos).

Como ponto de partida, apresentam-se as informações relativas a faturamento
e recolhimento de ICMS nos último três exercicios, com destaque para os valores relativos ao
Estado do Rio Grande do Sul.

Descricão Ano 2009 Ano 2010 Ano 2011

Faturamento qlobal 76.986.315,10 87.458.066,00 93.136.287,03

Faturamento RS 35.338.675,84 35.183.163,89 39.946.153,51

% Participacão RS 45,90% 40,23% 42,89%

ICMS recolhido 6.587.956,73 6.869.929,60 7.121.575,87

% s/Faturamento 8,56% 7,86% 7,65%
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Descrição Ano 2009 Ano 2010 Ano 2011

Estimativa ICMS para
RS/ano 3.024.039,62 2.763.677,16 3.054.443,89

Retorno p/Município -
18,75% 567.007,43 518.189,47 572.708,23

As estimativas de faturamento da empresa constam no quadro a seguir, em que
se separam também os dados globais dos dados relativos ao Rio Grande do Sul. Observa-se
que são valores plenamente realizáveis, pois apresentam uma evolução anual variável entre
7,00% a 13,66% e a particípação gaúcha foi mantida em 45%, sendo que no histórico dos
últimos três anos oscilou entre 40,23% e 45,90%. .

Descrição Ano 1 An02 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Fatmo. Global 105.858.199,62 114.326.855,59 122.329.735,48 134.562.709,02 149.364.607,02

Fatmo. No RS 47.636.189,83 51.447.085,02 55.048.380,97 60.553.219,06 67.214.073,16

A partir destes valores, a empresa estimou a arrecadação de ICMS global. Para
fins de cálculo, estimou-se a participação de 45% para o Estado do Rio Grande do Sul. Os
percentuais apresentados também se mostram consistentes em relação ao histórico dos anos
anteriores.

Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 An05

ICMS Global 9.283.083,00 10.054.976,87 10.674.623,74 11.537.326,25 12.133.478,98

ICMS no RS 4.177.387,35 4.524.739,59 4.803.580,68 5.191.796,81 5.460.065,54

Para calcular o retorno de tributos ao municipio, considerou-se que o Estado
distribui 25% para os Municípios, dos quais 75% são diretamente proporcionais aos valores
arrecadados no município de origem. Resulta, pois, que se tem um retorno de 18,75% (25% x
75%) do valor arrecadado. A partir disso, se apresenta, abaixo, o quadro final dos retornos
financeiros estimados.

Descrição Ano 1 An02 Ano 3 An04 Ano 5

ICMS no RS 4.177.387,35 4.524.739,59 4.803.580,68 5.191.796,81 5.460.065,54

Retorno
18,75% 783.260,13 848.388,67 900.671,38 973.461,90 1.023.762,29

Considerando que a empresa efetivamente atinja as metas propostas de fatu-
ramento, se conclui que, somente com o retorno de ICMS, os incentivos concedidos pelo Mu-
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nicípio retornarão em menos de um ano. Este é um prazo bastante curto para investimentos
públicos. Não estão sendo considerados os rendimentos a serem gerados pela contratação
local de serviços de logistica, por empregos e outras operações indiretas que estão associa-
das ao negócio. Além disso, está sendo inserida no projeto de lei a obrigatoriedade da em-
presa em comprovar a arrecadação efetiva dos tributos dentro das metas propostas, dando-
se o prazo máximo de quatro anos (prorrogável por mais um) para o retorno do investimento.

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

Anexamos cópia da Ata n,o02/2012, do Conselho do Distrito Industrial.

.SEPLAN/IMD

Atenciosamente,

AGALHÃES,
Prefeito .



PROJETO DE LEI N° 040, DE 24 DE ABRIL DE 2012.

Autoriza doação de área à empresa
Agrocomercial Sandri Ltda.

Art. 1° Fica o Município autorizado a transferir mediante escritura pública de
doação á empresa Agrocomercial Sandri Ltda., de uma fração de terras, sem benfeitorias
com área de 27.164,76 m2 (vinte e sete mil, cento e sessenta e quatro metros quadrados e
setenta e seis decímetros quadrados), situado na Rua Lídio Bordignon distante 82,00 metros
da esquina com a Rua José Balduino Lauxen, nesta cidade, no Distrito Industrial lron
Albuquerque, no SETOR 013, QUADRA 33, LOTE 001, no quarteirão formado por mais a
Rua, Arthur Graeff, Área Non Aedificandi e BR-285, confrontando: ao Norte: numa parte em
158,30m e noutra parte em 113,40m com área non aedificandi, onde faz fundos; ao Sul:
numa parte em 45,00m com o lote 02 e em 45,00m com o lote 03, e noutras duas partes de
34,50m e 123,80m com a Rua Arthur Graeff, onde faz frente; ao Leste: em 82,00m, com a
Rua Lídio Bordignon onde também faz frente e a Oeste: em 160,70m, com área verde,
onde também faz fundos, de acordo com o mapa de localização, matrícula, laudo de
avaliação e memorial descritivo, que partes integrantes desta Lei.

Art. 2° A área ora doada é destinada á construção de uma unidade de
logística e distribuição de produtos, iniciando com área minima de 3.000,00 m2 (três mil
metros quadrados).

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

I - Prazo de 180 (cento e oitenta) dias para providenciar os trâmites relativos
á escritura da área;

11 - Prazo de 12 (doze) meses para tomar posse efetiva da área, que
consistirá de construção 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 24 (vinte e quatro) meses para apresentar e aprovar projeto de
construção da área junto á Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras
Públicas.

IV - Prazo de 30 (trinta) meses para iniciar as obras de construção, não
sendo considerado início da construção, a colocação da pedra fundamental, exigindo-se, no
minimo, a aprovação prévia de projeto, a instalação de canteiro de obras e, ainda, a
execução de obras que representem o mínimo de 5% (cínco por cento) da obra total.

IV - Prazo de 36 (trinta e seis) meses para a conclusão da primeira etapa da
obra e início efetivo das operações, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 12
(doze) meses, desde que as obras da primeira etapa estejam concluídas em mais de 30%
(trinta por cento) e desde que mantido o interesse público.

V - Prazo de 60 (sessenta) meses para aprovar projeto e concluir obras que
elevem a área construída para um mínimo de 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados),
podendo ser prorrogado uma única vez por mais doze meses, desde que as obras de
ampliação estejam concluídas em mais de 50% (cinquenta por cento) e desde que mantido
o interesse público. cJf!ji{
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~ 1° 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.

~ 20 Eventuais dificuldades na captação de recursos para a realização das
obras, inclusive fínanciamentos bancários, não constituem motivo invocável para
retardamento de prazos, salvo as prorrogações previstas nos incisos IV e V.

~ 30 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
construção 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.

~ 10 Na ocorrência do previsto no capul 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 empréstímo financeiro
somente poderá ser feita se atendidos os demais termos da Lei n° 3.606/87, combinados
com o disposto na Lei nO8.666/93, art. 17, S 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;
II - Providenciar o licenciamento ambiental da área para a finalidade

111 - Assumir todos os custos decorrentes das obras de infraestrutura interna
da área, especialmente drenagem pluvial e outras decorrentes do licenciamento ambiental
da área;

IV - Construir passeio público na área frontal, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias após o Município providenciar a pavimentação da via pública;

V - comprovar, através de cópia de declarações fiscais anuais de caráter
oficial, a 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 5° deste artigo.

~ 10O prazo de entrega da declaração anual prevista no inciso V será de até
10 (dez) dias após o prazo de entrega ao órgão estadual;
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~ 2° Será considerado como valor do retorno somente a parcela de ICMS que
efetivamente retoma 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 municípios.

~ 3° Fica estipulado o prazo de 4 (quatro) anos para o donatário atingir um
incremento de retorno de ICMS para o Município equivalente ao valor dos incentivos
concedidos corrigidos pelo índice de inflação anual, podendo este prazo ser prorrogado 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 município do
bem doado nos seguintes casos e hipóteses:

I - destinação diversa á estipulada nesta Lei.
11- descumprimento dos prazos previstos no art. 3°;
111- não atingimento das metas de retorno de ICMS previstas 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 obrigaçôes assumidas nesta Lei.

Parágrafo Único. É admitida a reversão parcial de área em caso de
execução parcial das obras previstas e dos retornos exigíveis.

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

Gabinete do Prefeito, 24 de abril de 2012.

SEPLAN/IMD
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

SEPLAN

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIEDADE MUNIcíPIO DE CARAZINHO MATRíCULA 34.791

DOAÇÃO AGROCOMERCIAL SANDRI LIda.

ÁREA REMANESCENTE - lote OI

Um terreno urbano, sem benfeitorias, com a área de vinte e sete
mil, cento e sessenta e quatro metros e setenta e seis decímetros quadrados
(27.164,76 m2), situado na Rua Lidio Bordignon distante 82,00 metros da
esquina com a Rua José Balduino Lauxen, nesta cidade, no Distrito
Industrial Iron Albuquerque, no SETOR 013, QUADRA 33, LOTE 001,
no quarteirão formado por mais a Rua, Arthur Graeff, Área Non Aedificandi
e BR-285, confrontando:

NOI1e: numa parte em 158,JOm e noutra parte em I 13,40m com área non
aedificandi, onde faz fundos,

Sul: numa parte em 45,OOm com o lote 02 e em 45,OOm com o lote 03, e
noutras duas partes de 34,50m e \23,80m com a Rua i\rthur Graeff,
onde faz fi'ente,

Leste: em 82,OOm, com a Rua Lídio Bordignon onde também faz ti'ente,

Oeste: em 160,70m, com área verde, onde também faz fundos.

Carazinho, 28 de março de 2.012.

Hé-l.(.(\'V('r~24: J
Martl T. Vsn Rial

Eng" Civil
CREA 174.607

lealctQ P .00 \<,~
I.ettda Ao Del Savlc••••CAEA lllO.848 o
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO - RS
CERTIDÃO
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34.791
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.. OFiC.IO DE REGISTRO. D.E IMOVEIS
COMARCA DE CARAZINHO

:+. Estado do Rio Grande do Sul
••••~.... Livro NO 2 - Registro Geral

Carazinho, 29 de Dezembro de 2012

IMÓVEL: UM TERRENO URBANO, sem construção, com a área de 27.164,16 mJ (vinte e sete mil.
cento e sessenta e quatro metros e setenta e seis decímetros quadrados), situado na Rua Lídio
Bordignon, distante 82,00 m (oitenta e dois metros) da esquina com a Rua José Balduino Lauxen, no
quarteirão formado por mais a Rua Arthur Graeff, Área Non Aedificandi e BR-285. no Distrito
Industrial Iron Albuquerque, nesta Cidade, lote 001 da quadra 033 do setor 013, com as seguintes
medidas e confrontações: ao norte, numa parte em 158,30 ni (cento e cinquenta e oito metros e trinta
centímetros) e noutra parte em 113,40 m (cento e treze metros e quarenta centímetros) com uma área
non aedificandi, onde faz fundos; ao sul, numa parte em 45,00 m (quarenta e cinco metros) com o lote
002 e em 45,00 m (quarenta e cinco metros) com o lote 003, e noutras duas partes de 34,50 m (trinta e
quatro metros e cinquenta centímetros) e 123,80 m (cento e vinte e três metros e oitenta centímetros)
com a Rua Arthur Graeff, onde faz frente; ao leste, em 82,00 m (oitenta e dois metros) com a Rua
Lídio Bordignon, onde também faz frente; e, ao oeste, em 160,70 m (cento e sessenta metros e setenta
centímetros) com uma área verde, onde também faz fundos.
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CARAZINHO, CNPJ n. 87.613.535/0001-16, com sede na
Avenida Flores da Cunha, 1264, Centro, nesta Cidade.
REGISTRO ANTERIOR: Matrícula n. 26.709 do Livro 2 - Registro Geral deste Oficio, de 19 de abril
de 2.90'\.., • • • • •í\ .
Eu,~i\..J~~lJ.,J"JJJf.....~~~~hristian Cassol Richter), Substituto, a elaborei, digitei e dou fé. Protocolo
n. E3:644 - Livro 1-D, de 28.12.2011. E. R$11,60. Selo:01l0.02.1l00003.02087 R$O,35. P.E.
R$2,70. Selo:011O.01.1100011.01183 R$O,25.

REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO. RS

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Certifico, qU81!l presente cópia é reproduçlo fiel do original da matricula n. 34791 a que se refere,
extraída nos termos do art. 19! 10 da Lei 6.015, de 311121i3.

ClU8Zinho, 0410112012.

Débora Cassol Richter da Silva. Titu1ar () I C () I gela Marina Iser.
Escrevente () I Romeu Nedeff Filho. Esc Silva HartmlJ'ln.
EseteV8nte Autoriz:eda () I Máreia Rosita dos Santos ROhrig. Esere rizada ()I JlJ1!1fna Borges
Spolti. Escrevente () IMathias Gerdin. Escrevente () I Dirlei Evandro sky. Escrevente Autorizado (
) J Caliane Grespen da Silva. Escrevente )(

EmohJmentosTotais: 13,10+ O,75e 13,85
S.IO$; C.<1idto 1 Página. Veiodi"o R$ 5,10 0110.01.1100011.01187(1 etc)
R$ 0,25
Busc •• VeIor fixo ................•................................... R$ 5,30 0110.01.1100011.011 BO(1 etc) R$ 0,25
Processamento E!etronico de Dados (por ato). VaJ01" fixo R$ 2,70 0110.01.1100011.01193(1
etc) R$ 0.25

• ...."REGISTRO Di lMl)VE1~,

..~ Comarca de Carazmho-RS

. BeL Débora C. Ricftur da SiLva
.. Registritd!tTEt

CPF 635.16."'60.72
dtriStian' Cassei Ricftttr .

Sbbatituto
CPF 986.113.480-87

Rua Ernesto Alves, 282, Sala 01.Cep99.50C-OOO - Carazinho. RS. Fone: (54) 3331-4518



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

PARECER TÉCNICO

O LOJA

DCONJUNTO COMERCIAL

11 -IMÓVEL
DRESID£:NCIA UNIFAMllIAR ISOLADA

DUNIDADE AUTÔNOMA EM HAB.COLETIVA

12 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
CONTRIBUINTES

AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA
ENDEREÇO DO IMÓVEL - RUAS

RUA LIDIO BORDIGNON
BAIRRO

DISTRITO INDUSTRIAL IRON ALBUQUERQUE
DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL
34.791

13 -IMPLANTAÇÃO
INFRA-ESTRUTURA URBANA

CIDADE

CARAZINHO

[KITERRENO URBANO

OPOSTO DE SAÚDE

UF
RS

[K)REOE EL~TRICA [!]REDE TELEFON1CA

DlluMINACAO PÚBLICA O
[!]AGUA POTÁVEL

OESGOTO PLUVIAL

USO DO SOLO

DATIV. HABITACIONAL

DATIV. COMERCIAL E SERViÇOS

[!]ATIV. INDUSTRIAL

DpAVIMENTAçAO ASFÁLllCA

DpAVIMENTAçAO PASSEIO

PADRÃO CONSTRUTIVO DAS EDIF. VIZINHAS

DLUXO [K)SAIXO
DALTO DMíNIMO

[!]NORMAL

O
O
O

EQUIPAMENTOS URBANOS E SERViÇOS

DcoMÉRclO DESCOLA DRECREAçAo/PRAçA

14 - CARACTERíSTICAS DO TERRENO

DIMENSOES

FRENTE FUNDOS LADOESQ.

m

RISCO DE INUNDAÇÃO

DEXISTENTE

[!] INEXISTENTE

82,00
TOPOGRAFIA

OPLANA

DEMACLlVE

00 EM DECLIVE

[!]INCLlNAÇÃO LATERAL

160,70 m 248,30
FORMATO

IRREGULAR

m

DTRANSPORTE COLETIVO D

LADO DlR. ÁREA

271,70 m 27.164,76
NiVEl EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO

ABAIXO

O
O

m2

5 - EDIFICAÇÃO
PROJETO

DEDIF.ISOLAOA

DEDIF. GEMINADA

DCOND. HORIZONTAL

DOIVERSOS BLOCOS

D IMPLANT. JUNTO AS DIVISAS

DISTRIBUICAo

EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPECIAIS

D CENTRAL DE GÁS

DANTENA COLETIVA

DpORTE1RO ElETRONICO

DSAtÁO DE FESTAS

DRECREAÇÁOIPLAV-GROUND

DaUADRA DE ESPORTES

DPISCINA INDIVIDUAUCOlETIVA

O
O
O

IDADE APARENTE

N° UNIPAVTOS. N° ELEVADORES O NOVO OUSAOO

PAREDES

DAlVENARIA

DCONCRETO

DMADEIRA

DVIDRO

COBERTURA

DCIM. AMIANTO

OTElHAS DE BARRO

OTERRAÇO

O

REVESTIMENTO FACHADA PRINCIPAl

REVESTIMENTO FACHADAS LATERAIS



6 - DADOS RELATIVOS À UNIDADE

PADRÃO CONSTRUTIVO (NB-140) POSiÇÃO PAVTo DA UNIDADE EST DECONSERVAÇÃO

c=JALTO c=JNORMAl DBAIXO DFRENTE DFUNDOS DMEIO'

I I I I I

7 - AVALIAÇÃO

IMóvEL
AREAS(rr<2) FRAÇÃO UNITÁRIO VALORES DE AVALIAÇÃO (RS)

PRIVATIVA TOTAL IDEAL (R$/m2) TERRENO UNIDADE TOTAL

Teneno Urbano 27.164,76 27.164,76 1,000000 12,0000 325.977,12 325.977,12

VALOR TOTAL 325.917,12

8 -INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A ÁREA EM APREÇO LOCALIZA-SE NO DISTRITO INDUSTRIAL -IRON ALBUQUERQUE, MATRíCULA 34.791, DO RI
DE CARAZINHO.

CARAZINHO, 28 DE MARÇO DE 2012.
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Eng. Civil Marli Terezinha van Riel

Crea 174.607
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Arq. Letícia A. Del Savio

Crea 130.648

110. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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Ata 02-2012

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2012 reuniram-se nas dependências da

Secretaria de desenvolvimento o Conselho do Distrito, a reunião foi conduzida pelo Secretário

de Desenvolvimento Hélio Büllau, e pelo diretor do Departamento de Indústria e Comércio,

João Batista P. de Andrade, o primeiro assunto a ser colocado foi sobre a doação de área no

distrito industrial Iron Albuquerque para a empresa Agro indústria Sandri de Taió-SC, área de

n.164,076m' no distrito Iron Albuquerque a doa~ão foi aprovada por unanimidade pelos

presentes, o segundo assunto foi sobre a doação de área para a empresa Extraplast Ind. e

Com. de Plásticos área de 10.000 m'no distrito Carlos a. Fritz a qual foi aprovada com o

consentimento de todos e finalizando tratou-se sobre a doação de área para a empresa FEG

Estruturas Metálicas e Pré Moldados, área de 26.690.74 m' no distrito Carlos Augusto Fritz

sendo que o representante do CREAEvérson Strack, absteu-se da votação nesta. matéria por

ser parte interessada no processo, sendo os demais favoráveis a doação. Após isso a reunião

foi encerrada sendo lavrado a presente ata que será assinada por mim e pelos demais

presentes. Carazinho, 27 de fevereiro de 2012.

Jocélio Cunha
--- ---
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GRUPO SANDRI

CARTA DE INTENÇÃO

Carazinho, 06 de Fevereiro de 2012.

ExcelentÍssimo Senhor.

Prefeito Municipal de Carazinho.

Senhor Prefeito:

Ao cumprimentá-lo, viemos por meio deste documento, demonstrar nosso interesse em

instalar parte das atividades das empresas que compõem o Grupo Sandri no município de

Carazinho, inicialmente, faremos um breve relato do histórico do Grupo Sandri.

No ano de 1986 nasceu em Taió, interior do estado de Santa Catarina, a Agrocomercial

Sandri Ltda., uma pequena agropecuária que visava atender os agricultores da cidade, nos pouco

mais de 25 anos de existência a Agrocomercial Sandri Ltda. cresceu, passou a atuar no ramo de

comercio atacadista de produtos Agropecuários, é líder do setor de atacado e distribuição na região

Sul do Brasil e atua nacionalmente no comercio atacadista de máquinas e implementos agrícolas.

Com o sucesso alcançado pela Agrocomercial Sandri, fonte original da cultura de negócios que

move o Grupo Sandri, tomou-se possível a expansão das atividades para outros ramos de negócio,

surgindo assim o Grupo Sandri.

Hoje o Grupo Sandri se distribui da seguinte forma:

• Agrocomercial Sandri Ltda.: atacado e distribuição - Matriz + 7 filiais.

• Sandri Parcerias: rede de lojas de varejo de produtos agropecuários, conta com 8

lojas em funcionamento, 2 lojas em instalação e projeto para um total de 30 lojas

distribuídas pelo Sul do país até o final do ano de 2013.

AGROCOMERCIALSANDRI LTDA
Avenida Franz Xavier Mainhardt, 545 - Padre Eduardo - Taió - Santa Catarina

Fone: (047) 3562-8900 - (047) 3562-1081- E-mail: agrosandri@agrosandri.com.br
CNPJ: 79.658.134/0001-54 -Inscrição Estadual: 251.404.811

mailto:agrosandri@agrosandri.com.br
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• Sandri Participações: gama de empresas em diversos ramos de negócio - SA2

(publicidade) - Faculdade Ação (graduação e pós-graduação) - Melchioretto-

Sandri (Construtora) - Toscana (Construtora) - Tarisul (Factoring) - CR Diesel

(Distribuidora de combustíveis) - Beton Mix (concretagem) - Auto Posto PR

(posto de combustíveis) - Coyote (importadora e montadora de implementos) -

Sandri Pet (Linha de alimento para animais domésticos).

Diante do referencial acima reiteramos o nosso desejo em instalar em Carazinho, a

princípio, uma filial da Agrocomercial Sandri LIda., a qual será responsável pela distribuição para

todo o estado do Rio Grande do Sul, faturamento esse que hoje representa 40% (aproximadamente

37 milhões de Reais vendidos no RS) do total de vendas da empresa. Temos total convicção que

estando instalada em um ponto estratégico como a cidade de Carazinho, nossa empresa terá

possibilidade de atingir pontos do estado que hoje, devido a distancia, estão fora de nosso alcance

competitivo, conseqüentemente vislumbramos um considerável aumento no mercado consumidor

já nos primeiros meses de atividade, trazendo assim retornos financeiros ao município e também

ao estado do Rio Grande do Sul.

Quanto ao potencial de geração de empregos, trabalhamos com o projeto inicial de 16

colaboradores diretos já no inicio das atividades e a possibilidade de criação de empregos indiretos

para serviços de carga e descarga de mercadorias, serviço esse que contratamos em empresas

especializadas.

Para tornar realidade o anseIO descrito anteriormente, solicitamos ao Senhor Prefeito

Municipal a concessão de uma área de 3,0 há (três hectares) no Distrito Industrial Iron

Albuquerque, a fim de edificarmos um centro logístico para realização plena de todas as atividades

inerentes ao processo de distribuição, sendo esses, depósito, centro administrativo e eventuais

prédios de apoio.

AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA
Avenida Franz Xavier Mainhardt, 545 - Padre Eduardo - Taiá - Santa Catarina

Fone: (047) 3562-8900 - (047) 3562-1081 - E-mail: agrosandri@agrosandri.com.br
CNPJ: 79.658.134/0001-54 -Inscrição Estadual: 251.404.811
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No entanto temos a pretensão e a necessidade de iniciarmos as atividades da Filial em

Carazinho o mais breve possível, para tanto, solicitamos também um incentivo no valor de R$

180.000,00 (Centro e Oitenta Mil Reais), diluídos em um prazo de dois anos com o objetivo de

amenizar os nossos custos logísticos no periodo em que construiremos a sede própria no terreno

solicitado e utilizaremos serviços locais de suporte logístico, especialmente em atividades de

armazenagem e transporte.

Atenciosamente,

ercial S dri Ltda.
erlize Stern &'

Sócia-Administradora ~~".lr.
~~C\~~\oj.'f'>"i

oca\11. '!, 'ô<,'b
i'G~c.~I"1 .

AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA
Avenida Franz Xavier Mainhardt, 545 - Padre Eduardo - Taió - Santa Catarina

Fone: (047) 3562-8900 - (047) 3562-1081- E-mail: agrosandri@agrosandrLcom.br
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