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Excelentíssimo Senhor,
Ver. alto A. Gerhardt Neto,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n .• 100/13

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o
100/13, desta data, que Autoriza o Poder Executivo conceder estímulo econômico à
Empresa RODA FORTE.

Exposicão de Motivos:

A concessão do estímulo econômico visa atender solicitação da Empresa
Roda Forte, para que a mesma instale no Município uma Fábrica de Rodas, sendo que
o valor de R$ 15.000,00 solicitado será utilizado para custear despesas com a aquisição
de transformador de energia trifásica.

Examinando o projeto sob a ótica da viabilidade econômica, tem-se, de
um lado, o valor do incentivo concedido e, de outro, a expectativa de retorno de
impostos por parte do empreendimento, além da perspectiva da ampliação do quadro de
funcionários de 25 para 40, nos primeiros doze meses.

Considerando que a empresa efetivamente atinja as metas propostas de
faturamento, se conclui que, somente com o retorno de ICMS, os incentivos concedidos
pelo Município retornarão a curto prazo, inferior a um ano, visto que 18,75% do vàlor
arrecadado retoma aos cofres municipais (o Estado distribui 25% para os Municipios,
dos quais 75% são diretamente proporcionais aos valores arrecadados no município de
origem, assim 75% x 25%). Isso sem contar o recolhimento de IPI e a geração de
empregos (inicialmente estimado em 28 de forma direta).

Encaminhamos, em anexo, cópia da Ata 03/2013, contendo a aprovação
do Conselho Municipal do Plano Diretor dos Distritos Industriais Carlos Augusto Fritz e Iron
Albuquerque.

Atenciosamente,

REN O SÜSS
Prefeito

DDV



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA.

Of.n° 076/2013- SMDMU

Senhora Secretária,

Carazinho. 12 de setembro de 2013.

Vimos por meio deste solicitar que seja enviado ao Legislativo, projeto de lei

solicitando autorização para concessão de auxilio financeiro para empresa RODA

FORTE Ind. e Comércio de Componentes Agricolas LTDA no valor de R$15,000,00

(quinze mil reais), para que a mesma possa adquirir um transformador de energia

elétrica trifásica), a presente concessão tem o respaldo da Secretária de Assuntos

Jurídicos, bem como a aprovação do Conselho do Distrito Industrial conforme

documentação em anexo.

Atenciosas saudações,

Leandro Jacson Walber
Secretário de Desenvolvimento

À Senhora
Cecília Bertoldi
Secretária de Administração
CarazinholRS
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Ata 03-2013

Aos doze dias do mês de setembro de 2013 reuniram-se nas dependências da

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

de Desenvolvimento Leandro Walber, e pelo diretor do Departamento de Indústria e

Comércio,Daniel Monassa I Q primeiro assunto a ser colocadc foi sobre a doação de R$

15.000,00 (quinze mil reais) para a empresa Rodaforte, para que a mesma possa adquirir um

transformador, sendo que o assunto possui parecer jurídico fal/arável para tal. A empresa

inicialmente solicitou pagamento de aluguel e aquisição do transformador, sendo viável devido

ao orçamento da Secretaria conceder apenas a verba para aquisição do transformador. A

doação do valor foi aprovado por todos os presentes. O segundo foi em relação a área da

empresa CONCAR, para futura solicitação da reversão da área, tendo em vista que a empresa

não desempenha suas atividades no local, há um bom tempo. Tratou-se também sobre a

viabilidade de colocar no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento, valor para a compra

de áreas para instalação de novas empresas para aumentar o retorno de ICMS do município,

desta_cando que este ano o município teve a quarta maior arrecadação no Estado. Após isso a

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

presentes. Carazinho, 12 de setembro de 2013.
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PROJETO DE LEI N° 100, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo conceder
estimulo econômico à Empresa
RODA FORTE.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder estímulo economlco á
Empresa Roda Forte Indústria e Comércio de Componentes Agrícolas Ltda, nos termos da
Lei Municipal n.o 5.581 de 24 de outubro de 2001 e suas alterações, para que a mesma instale
uma Fábrica de Rodas no Município de Carazinho.

Art. 2° Constitui estímulo econõmico a concessão de auxílio de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) destinados a custear despesas para a aquisição de transformador de energia
trifásica.

li 1° A liberação do auxílio decorrente da presente Lei será efetivado de acordo
com a disponibilidade orçamentária da Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação.

li 2° Serão interrompidos os repasses dos valores, se houver utilização diversa
da atividade constante no projeto do empreendimento.

li 3° A empresa beneficiada, incorrendo na restrição prevista no parágrafo
anterior, ficará obrigada a ressarcir o Municipio pelo incentivo econômico concedido, tudo
devidamente corrigido e acrescido de juros legais.

Art. 3° A empresa, em contrapartida, compromete-se a:
a) ampliação do quadro de funcionários de 25 para 40 nos primeiros doze

meses;
b) gerar um acréscimo do faturamento anual no percentual mínimo igual ao

índice que mede a inflação anual ou do período, baseado no faturamento inicial previsto no
valor de R$ 15.000.000,00;

c) efetivar o aproveitamento de mão-de-obra e matéria prima locais;
d) implantar projeto de preservação do meio ambiente e o compromisso formal

de recuperação dos danos que vierem a ser causados pela empresa.

Parágrafo Único. O Município fiscalizará semestralmente o cumprimento do
disposto no que trata o caput deste artigo, na forma do li 3° do art. 3° e 9° da Lei nO5.581/01 e
suas alterações.

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta da seguinte dotação
orçamentária:

11 - SECR. DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA
11.03 - Setor de Indústria e Comércio

11.03.22.661.0451.1076 - Fundo de Desenvolvimento Empresarial
4685/3336041000000 - Contribuições R$ 15.000,00

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2013.
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