
p - (XJ0l L\ oa!, \ 11

Governo Municipal

Construindo

C.razlnhoP.r. Todo.

Excelentfssima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei

n0010/11, desta data, 0 qual Autoriza 0 Poder Executivo conceder estfmulo economico a
empresa NORTESUL - Industria Metalurgica Uda. e abertura de Credito Especial no Orga-

mento de 2011, para apreciagao sob Regime de Urgencia.

o presente projeto se justifica atendendo pleito da empresa NORTESUL -

Industria Metalurgica Uda, que esta instalada no Distrito Industrial Iron Albuquerque, que

necessita de R$50.000,00 para custear as despesas com a realizagao de infra-estrutura, tais

como: terraplenagem, compactagao do solo e cercamento da area, para instalagao de indus-

tria de fabricagao e comercializagao de estruturas metalicas para a construgao civil.
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Autoriza 0 Poder Executivo conceder esti-
mulo economico a empresa NORTESUL -
Industria Metalurgica Ltda. e abertura de
Credito Especial no Or~amento de 2011.

Art. 1° Fica 0 Poder Executivo, nos termos da Lei Municipal n.o 5.581 de
24-10-01 e suas altera"goes, autorizado a conceder estimulos economicos a empresa
NORTESUL - Industria Metalurgica Ltda., para que a mesma instale no Municfpio uma
industria referente fabricagao e comercializagao de estruturas metalicas.

Art. 2° Constitui estimulo economico a concessao de auxflio de (cinquen-
ta mil reais) R$ 50.000,00 destinados a custear as despesas necessarias para realiza-
gao de infra-estrutura, tais como: terraplenagem, compactagao do solo e cercamento
da area.

§ 1° A liberagao do valor sera efetuada em tres (03) parcelas de acordo
com as eta pas conclufdas, prevista no projeto.

§ 2° A manuteng80 do incentivo economico, fica condicionada ao cum-
primento pela empresa beneficiada dos compromissos constantes do projeto e no des-
pacho de deferimento, dado atraves de laudo tecnico emitido pela Secreta ria Municipal
do Planejamento e Urbanismo.

§ 3° Serao interrompidos os repasses dos valores, se houver utilizagao
diversa da atividade constante no projeto do empreendimento.

§ 4° A empresa beneficiada, incorrendo na restrigao prevista no paragrafo
anterior, ficara obrigada a ressarcir 0 Municfpio pelo incentivo economico concedido,
tudo devidamente corrigido e acrescido de juros legais.

Art. 3° Autoriza 0 Poder Executivo abrir um Credito Especial no Orga-
mento do corrente exercfcio, no valor total de cinquenta mil reais (R$ 50.000,00), com
a seguinte classificagao:

11 - SEC.MUN. DESENV.,AGRIC. IND., COM.,HAB E M. AMBIENTE
1103 - Departamento de Industria e Comercio

1103.22661451.1076 - Fundo de Desenvolvimento Empresarial
xxxxJ3336041000000 - Contribuigoes R$ 50.000,00



1103.22661451.1073 - Implementa<;ao Infra estrutura Ffsica Distrito Industrial
2577/3336041000000 - Contribui<;oes R$ 50.000,00

Art. 5° A libera<;ao do auxilio decorrente da presente Lei sera efetivado
de acordo com a disponibilidade or<;amentaria da Secretaria Municipal da Fazenda.



Aos nove dias do mes de dezembro do ana de dais mil e dez, as nove horas, nas
dependencias da Secretaria Municipal de Desenvolvimento esteve reunido 0 Conselho
Municipal do Plano Diretor dos Distritos Industriais Carlos Augusto Fritz e Iron
Albuquerque, para tratar dosseguintes assuntos: Concessao de beneffcios a empresas;
analise para doaC;<3ode area para instalac;ao de empresas nos Distritos; e, assuntos
gerais. Estiveram presentes os senhores: Rudjnei Brombilla representando a Secretaria
de Desenvolvimento, Marcos Vinfcius Reisdoerfer Diretor da Industria e Comercio,
Patricia Gutkoski da Cruz Secretaria para Assuntos Juridicos, Jairo Storchi de Souza
Engenheiro Civil da Secretaria do Planejall)ento, Alexandre Moacir Capitanio Vice-
prefeito, Vanderlei Conte representando 0 Comercio de Dirigentes Lojistas e, 0 Sr.
Erselino Zottis representando 0 Sindicato do Comercio Varejista de Carazinho.
Primeiramente 0 Secretario de Desenvolvimento Rudinei Brombilla deu boas vindas aos
presentes solicitando ao Diretor de Industria e Comercio para colocar a pauta da reuniao
em dialogo. Marcos Vinfcius Reisdoerfer saudou os presentes, explanando os objet/vos
da reuniao aos membros do Conselho. lnicialmente analisou,..se0 projeto apesentado pela
empresa Multipla Participac;oes S.A, inscrita no CNPJ sob 0 nO.11.605.780/0001-10, qual
solicita auxilio financeiro para implantac;ao de um centro de distribuic;ao de produtos
ligados ao agronegocio em especial na representac;ao dos produtos da BASF, BAYER,
DOWN Qufmica, DUPONT entre outros. Apos analise, entendeu 0 Conselho em conceder
osincentivos para instalac;aoda empresa, tendo em vista 8,gerac;ao de emprego e renda
para 0 Municipio. Os incentivos referem-se a execuc;ao daierraplenagem, construc;aode
acesso ate 0 empreendimento e demais incentivos que por ventura se fac;am necessaEios.
A forma daconcessao dos incentivos fica a criterio do Executivci Municipal, observando
sempre, a Lei Municipal nO5.581/2001. Em seguida, analisou-se 0 projeto da empresa
NORTESUL Industria Metalurgica Ltda., inscrita no CNPJ s.ob 0 nO.12.915.509/0001-43,
cuja soiicitac;ao refere-se a doaC;80de area e incentivos para a instalaC;3oda empresa.
Ap6s conferencia, aprovou-se a doac;ao do im6vel localizado na Rua L1dio Bordignon
esquina com a Rua Jose Balduino Lauxen, no Distrito Industrial Iron Albuquerque, com
uma area de aproximadamente 16.000,00m2. Tambem, com relac;ao aos demais
incentivos, fica a criterio do Executivo Municipal em conceder, observando sempre, aLei
Municipal nO5.581/2001. Dando continuidade, foi analisado 0 projeto da empresa Valdair
Portes Castanho do ramo de transporte rodoviario de carga, inscrita no CNPJ sob 0 n°.
08.313.907/0001-12, qual solicita a doaC;30 de uma area no Distrito industrial. Foi
aprovado a doac;ao do im6vel localizado na Rua Alfredo Oscar Kochenborger no Distrito
industrial Carlos Augusto Fritz, com aproximadamente 7.000,00 m2 de area. Os demais
incentivos fica a criterio do Executivo MunicipaL A empresa Daniela Fernanda Luff cuja
ati.vidade produtiva refere-se a fabricac;ao de m6veis com predominancia de madeira,
inscrita no CNPJ sob 0 n° 09.258.539/0001-10, tendo em vista a necessidade de
ampliac;ao da fabrica, solicita a doac;ao de uma area para instalac;ao da empresa no
Distrito Carlos Augusto Fritz. A area a ser doada, aprovada na oportunidade pelos
membros do Conselho, esta situada na Rua Castelar Martinez com aproximadamente
11J)00,OOm2

. Tambem, com relac;ao aos demais incentivo~, fica a criterio do Executivo
Municipal em conceder, observando sempre, a Lei Municipal nO5.581/2001. A empresa
R~rnoc;ao de Veiculos Carazinho, inscrita no CNPJ sob 0 nO. 09.054.050/0001~26,
instalada na Rua Castelar Martinez no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, detentora
do im6vel concedido atraves da Lei Municipal 6.791/2008 requer a doaC;<3odo imovel para
poder fazer investimentos atraves de recursos de terceiros. Na ocasiao foi sugerido a
AdministraC;<3oMunicipal em revogar a presente e Lei e conceder atraves de doaC;8o0

im6vel para a empresa, possibilitando assim a caPtaC;<3~de recusos de ~7r5~iros
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ampJiando os poderes de investimento da empresa. Desse modo, foi deferido 0 pedido
uma vez que atraves da doag~io a empresa ira ampliar seus servigos prestados resultando
em maior retorno ao Municipio. Na oportunidade, tendo em vista a instalag30 da empresa
Stma S.A Industria de Implementos Agricolas em uma frag30 de terras com area de
75.065,01 m2

, denorninada area B, localizada na BR 285 LE, area doada por intermedio da
Lei Municipal nO.6.949/2009. 0 Conselho, visando estabelecer os mesmos criterios, bem
como os mesmos indices urbanfsticos a todas as industrias e empreendimentos
instalados nos Distritos Industriais, estabelece que a presente area esta situada no
Distrito Carlos Augusto Fritz. Na ocasi30, Patricia Gutkoski da Cruz, na condig30 de
Procuradora do Municipio, ponderou sobre a viabilidade do instituto da concess30, ao
inves da doag30 dos im6veis pertencentes ao Municipio, haja vista a dilapidag30 do
patrim6nio publico, ap6s ponderagoes dos demais concordou com as manifestagoes
sendo favoravel as doagoes, somente em caso especifico e devidamente justificado,
deixando consignado que as empresas que possuem doag30 de im6vel para instaJag30,
uma vez expirado 0 prazo sem que seja realizada a infraestrutura determinada. na
respectiva lei de doag30, deve-se proceder a imediata revers30. Nada mais a constar
encerra-se a presente Ata. Carazinho aos nove dias do mes de dezembro do ana de dois

"j' 1mll e aez.


