
- OO;;ll 0 ~

Governo Municipal

Cons truin do

C.'lIzlnhD P"'II TodD.

Excelentfssima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Pr()jeto de Lei

n0011/11, desta data, 0 qual Autoriza 0 Poder Executivo conceder estfmulo economico a
empresa MEKAL Empreendimentos Ltda. e abertura de Credito Especial no On;amento de

2011, para apreciaC;80 sob Regime de Urgencia.

o presente projeto se justifica atendendo pleito da empresa MEKAL Em-

preendimentos Ltda., que esta instalada no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, que ne-

cess ita de R$ 55.000,00 para custear as despesas necessarias para realizaC;80 de infra-

estrutura, tais como: terraplenagem, compactaC;80 do solo, perfuraC;80 de um poc;o artesiano,

cercamento da area, etc., para instalaC;80 de uma unidade de fabricaC;80 dos produtos de

limpeza, com capacidade produtiva de dois (02) milh6es de litros/mes.
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Autoriza 0 Poder Executivo conceder esti-
mulo economico a empresa MEKAL Empre-
endimentos Ltda. e abertura de Credito Es-
pecial 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 alterac;oes, autorizado a conceder estimulos economicos a empresa
MEKAL - Industria e Comercio Ltda., para que a mesma instale no Municipio uma unida-
de de fabricac;ao dos produtos de limpeza, com capacidade produtiva de dois (02) mi-
Ihoes de litros/mes.

Art. 2° Constitui estimulo economico a concessao de auxilio de (cinquen-
ta e cinco mil reais) R$ 55.000,00 destinados a custear as despesas necessarias para
realizac;ao de infra-estrutura, tais como: terraplenagem, compactac;ao do solo, perfura-
c;ao de um poc;o artesiano, cercamento da area, etc.

§ 1° A liberac;ao do valor sera efetuada em tres (03) parcelas de acordo
com as etapas concluidas, prevista no projeto.

§ 2° A manutenc;ao 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 utilizac;ao
diversa da atividade constante no projeto do empreendimento.

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

Art. 3° Autoriza 0 Poder Executivo abrir um Credito Especial no Orc;a-
mento do corrente exercicio, no valor total de cinquenta e cinco mil reais (R$
55.000,00), com a seguinte c1assificac;ao:

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

1103.22661451.1076 - Fundo de Desenvolvimento Empresarial
xxxx/3336041000000 - Contribuic;oes R$ 55.000,00

Art. 4° Servira de cobertura do Credito Especial, autorizado pelo artigo
anterior, a reduc;ao de saldo da seguinte dotac;ao on;amentaria:

A4 ··;.·""1 ..(..()c/V



Autoriza 0 Poder Executivo conceder esti-
mulo economico if empresa MEKAL Empre-
endimentos Ltda. e abertura de Credito Es-
pecial 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 alteragoes, autorizado a conceder estimulos economicos a empresa
MEKAL - Industria e Comercio Ltda., para que a mesma instale no Municipio uma unida-
de de fabricagao dos produtos de limpeza, com capacidade produtiva de dois (02) mi-
Ihoes de Iitros/mes.

Art. 2° Constitui estfmulo economico a concessao de auxilio de (cinquen-
ta e cinco mil reais) R$ 55.000,00 destinados a custear as despesas necessarias para
realizagao de infra-estrutura, tais como: terraplenagem, compactagao do solo, perfura-
gao de um pogo artesiano, cercamento da area, etc.

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

§ 2° A manutengao 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 Secretaria 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 Municipio 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 exercicio, no valor total de cinquenta e cinco mil reais (R$
55.000,00), com a seguinte c1assificagao:

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

1103.22661451.1076 - Fundo de Desenvolvimento Empresarial
xxxxl3336041000000 - Contribuigoes R$ 55.000,00

Art. 4° Servira de cobertura do Cn3dito Especial, autorizado pelo artigo
anterior, a redugao de saldo da seguinte dotagao orgamentaria:
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11
1103

1103.22661451.1073
2577/3336041000000

- SEC.MUN. DESENV.,AGRIC. IND., COM.,HAB E M. AMBIENTE
- Departamento de Industria e Comercio
- Implementayao Infra estrutura Fisica Distrito Industrial
- Contribuiyoes R$ 55.000,00

Art. 5° A liberayao do auxilio decorrente da presente Lei sera efetivado
de acordo com a disponibilidade oryamentaria da Secreta ria Municipal da Fazenda.



Aos cinco dias do mes de 3g0Sto do ana de dors mil e dez, as nove horas, nas
dependencias da Secreta ria Municipal de Desenvolvimento esteve reunido 0 Conselho
Municipal do Plano Diretor dos Distritos Industriais Carlos Augusto Fritz e Iron
Albuquerque, para tratar dos seguintes assuntos: Concess8o de beneficios a empresas:
analise para doaC;:80de area para instalaC;:80 de empresas nos Distritos; e, assuntos
gerais. Estiveram presentes' os senhores: Nelson Loef representando a Secretaria de
Oe::;envolvimento, Marcos Vinicius Reisdoelier Diretor da Industria e Comercio, Patricia
Gutkoski da Cruz Secreta ria para Assuntos Juridicos, Jairo Storchi de Souza Engenheiro
Civil da Secretaria do Planejarnento, Miltras Pasquaiotto Secretario Municipal de Obras e
ViaC;:80,Alexandre Moadr Capitanio Vice-prefeito e, 0 Sr. Emelino Zottis representando 0

Sindicato do Comercio Varejista de Carazinho. Primeiramente 0 Secretario de
Desenvolvimento Nelson Loef deu boas vindas aos presentes solicitando ao Diretor da
JndrJstria e Comerciopara colocar a pauta da reuniElo em dialogo. Marcos Vinicius
F~.ei~;doerfersaudou os presentes, explanando os obletivos da reuni80 aos membros do
Conseiho. Inicia!mente analisou-se a 0 projeto apesentado pela empresa Landlin industria
e Comercio de Inseticid8s ltda" qual em cumprimento a nofificaC;:3ooficia! expedida ern
vinte e seis de marc;:odo corrente ana, otlcio 022.2010, apresentou um projeto tecnico
para construC;:80 de urn deposito de materia prima com area de seiscentos metros
quadrados na area concedida pela Lei Municipal 6.556/2001. Ap6s analise, por vontade
unanime das presentes, os rnembros do Conselho solicitaram ao setor competente aa
AdrninistraC;:Elo,a elaboraC;:Elodos procedimentos necessarios para revers80 desta area,
naja vista 0 descumprimento da Lei Municipal 6.556/2007, bem como pel0 fato de
apresentarem urn projeto, vis8ndo apenas, construC;:8ode urn dep6sito de materia prima,
nElO. alavancando dessa forma a desenvolvimento da industria, principalmente na geray&o
de "emprego e renda, previsto e acordado peia presente Lei. Dando continuidade, em
analise aos documentos da ernpresa Telha Certa Industria '9 Comercio Uda, inscrita no
CNPJ sob 0 numero 03.769,330/0001-34, detentora da conceSS80 de direito real de use
de uma frayElo de terras com area de oito mil e quinhentosmetros quadrados conforrne
Lei Municipal n° 6.355/2006 E, donataria de uma fra~:ao de terras com area de seis mil,
noventa e dois metros quadrados, doada atraves da Lei Municipal nO 7.178/2010,
entehdeu 0 Conselho' em revogar ambas as Leis, visando a unificaC;:Elodos lores e,
posteriormente fazer a doaC;:3opara a empresa. A area a ser doada tera aproximadamente
quinze mil metros quadrados, situada na BR 285. Pcsteriormente, em analise ao pediclo
da empresa Meka! Empreendilllentos Uda, requerendo a d03<;Elodos irn6veis concedidos
pela Lei Municipal n° 6.892/2008, entendeu 0 Conselho, se necessario for, em revogara
presente Lei para que posteriormente seja feita a unificeqElo destas areas e, assim
procedendo com a doaC;:30das im6veis a empresa. Tambern, com relar:;;30aos demais
incentivos, fica a criterio do Executivo Municipal em conceder, observando sempre, a Lei
Municipal nO5.581/2001. Oar-do continuidade, colocou-se para analise do Conselho OE

documentos das empresas que apresentaram projeto visando a instalaC;:Elodos seus
respectivos empreendimentos nos Distr1tos, A empresa Busch Sistemas de Precis20
Lida., inscrita no CNPJ sob 0 n°. 10.236.960/0001-09, (em como objetivo social 2!

fabricaC;:30 de maquinas, equipamentos e implementos agrkolas, solicita a doa9Elo de
areal para instalaC;:8odo empreendimento nos Distritos Industriais, Ap6s conferencia
dialogo entre os presentes, entendeu 0 Conselho em aprovar a presente solicitayElo pa
d089ElO da area a empresa, sugerindo a doaC;:30do im6vei localizado a Rua Castela!'
Martinez, no Distrito Industr:,~: Carlos Augusto Fritz, com aproximadamente nove
metros quadrados. Nao ha'.d.;:ndo manifestac;:oes contrarias, 0 Conselho aprovou 2

GoncesSElo/doa<;80da area p2ra a respectiva~~' .'....;;sa, eiencando a POSSib..'il.jdade d2,
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empresa receber outra area, ao inves desta ja descrita, se assim for necessario. Na
ocasiao, foi aprovada pelos illembros do Conselho a destina9ao de outra area a
Madereira JD Ltda., Corninscriy80 no CNPJ sob n° 11_359.523/0001-45, im6vellocalizado
na Rua Lidio Bordignon esquina com a Rua Bruno Bucholz, no Distrito Industrial Iron
Albuquerque. Na oportunidade, Patricia Gutkoski da Cruz, na condi9ao de Procuradora do
Municfpio, ponderou sobre a viabilldade do instituto da concessao, ao inves da doa93o
dosim6veis pertencentes ao Municipio, haja vista a dilapidagao do patrim6nio publico,
apcs pondera90es dos demais concordou com as manifesta90es sendo favoravel as
d0890es, somente em caso especifico e devidamente justificado, deixando consignado
que as empresas que possuem doa9ao de im6vel para instala9ao, uma vez expirado 0

pra.zo sem que seja realizada a infraestrutura determinada na respectiva lei de doa98o,
deve-se proceder a imediata revers8o.Nada mais a constar encerra-se a presente Ata.
Carazinho aos cinco dias do mes de agosto do ano de dais mil e dez.


