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Prefeitura Municipal
de Caminho

Of. nO 202/12 - GPC

oCaazinho que não pára

Carazinho, 05 de dezembro de 2012.

Excelentissimo Senhor,
Ver. Erlei Vieira,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 097/12

Senhor Presidente:

b[lllH'l1f,
/lO: 01 !

~
DEZ. 2012 I
v...<..uJJ,v..:i:L,

01./11.J-/12

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o
097/12, desta data, o qual autoriza doação de área à Indústria e Comércio de Artefatos de
Cimento PREMOLD LIda. para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

o presente Projeto de Lei propõe doação de área à Indústria e Comércio de
Artefatos de Cimentos PREMOLD LIda, que exerce atividades no ramo de estruturas
metálicas e pré-mOldados, atendendo solicitação da pleiteante que se compromete a
alavancar o crescimento de Carazinho, através do ramo já mencionado, com a ampliação do
número de empregos, que atualmente é de 130 funcionários diretos e 50 indiretos, gerando
inicialmente um acréscimo de 40 empregos diretos e 20 indiretos.

Com a aquisição da área solicitada, os investimentos para a nova indústria de
pré-moldados e estruturas metálicas serão de aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais) nesta 1" etapa, valor este oriundo de financiamentos via bancos. como o
BNDES e Badesul.

Além da geração de novos empregos e aumento da contribuição tributária,
outra vantagem esperada com a implantação da nova indústria é a criação de noyos
produtos para agilizar o sistema de construção, reduzindo custos e diminuindo o desperdicio
de matéria-prima.

Anexamos ofício da empresa solicitando a referida doação, juntamente com
os demais documentos necessários à doação, e cópia da Ata n.o 03/2012, do Conselho
Municipal do Plano Diretor do Distrito Industriallron Albuquerque.

Atenciosamente,

oov



PROJETO DE LEI N.o 097, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012.

Autoriza doação de área à Indústria e
Comércio de Artefatos de Cimento PREMOLD
Ltda.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo a transferir mediante escritura pública de doação
á Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento PREMOLD LIda, os seguintes bens: 1) Um
terreno urbano, sem benfeitorias, com área de 16.000,00 m' (dezesseis mil metros quadrados),
situado no quarteirão formado pelas Ruas Reynoldo Come I Kipper, Bruno Buchholz, Lidio
Bordignon e Sebastião Olegário Haeffner, nesta cidade, no Distrito Industrial Iron Albuquerque,
no Setor 013, Quadra 31, Lote 001, com as seguintes confrontações: ao Norte: 160,00 m com
a Rua Bruno Buchholz, onde faz frente; ao Sul: 160,00 m com o lote 02, onde faz fundos; ao
Leste: 100,00 m com a Rua Lidio Bordignon, onde também faz frente; ao Oeste: 100,00 m
com a Rua Reynoldo Cornel Kipper, onde tarnbém faz frente; 2) Um terreno urbano, sem
benfeitorias, com área de 16.000,00 m' (dezesseis mil metros quadrados), situado no
quarteirão formado pelas Ruas Reynoldo Cornel Kipper, Bruno Buchholz, Lidio Bordignon e
Sebastião Olegário Haeffner, nesta cidade, no Distrito Industrial Iron Albuquerque, no Setor
013, Quadra 31, Lote 002, com as seguintes confrontações: ao Norte: 160,00 m com lote 01,
onde faz fundos; ao Sul: 160,00 m com a Rua Sebastião Olegário Haeffner, onde faz frente; ao
Leste: 100,00 m com a Rua Lidio Bordignon, onde também faz frente; ao Oeste: 100,00 m
com a Rua Reynoldo Cornel Kipper, onde também faz frente; conforme matriculas n.o' 33.905 e
33.906 L.°2, do Registro de Imóveis de Carazinho, memorial descritivo, laudos de avaliação e
mapa de localização, que são partes integrantes desta Lei.

Parágrafo Único. Os incentivos autorizados neste artigo baseiam-se no projeto
apresentado pela empresa e nos demais documentos e exigências cumpridas, segundo
determina a Lei Municipal n.o 5.581/01 e suas alterações.

Art. 2° A área ora doada é destinada á instalação da empresa, que atua no ramo de
estruturas metálicas e pré-moldados.

Art. 3° A Empresa, após receber a área ora doada, deverá construir sobre a
mesma, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva escritura, uma
infra-estrutura minima, que constará de cercamento da área, com postes em concreto ou
alvenaria, e fechamento do lote em alvenaria ou tela, com portões de ferro nas entradas.

~ 1° A empresa terá o prazo máximo de cento e oitenta (180) dias, a contar da
promulgação da referida Lei, para iniciar as obras de construção, conforme projeto apresentado
ao Conselho do Plano Diretor do Distrito Industrial Iron Albuquerque.

~ 2° Após o inicio das obras, a empresa terá prazo de um (01) ano p'ara a
conclusão da mesma, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, desde que haja interesse
público.

~ 3° Não será considerado inicio da construção, a colocação da pedra fundamental.

Art. 4° Em caso de descumprimento dos prazos estipulados para a apresentação
dos projetos e do inicio e conclusão das construções, o Município fará um~ão por
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escrito aos proprietários e, decorridos 30 (trinta) dias da comunicação, não havendo solução de
parte deste, a área será revertida ao Municipio.

Parágrafo Único. Sob pena de nulidade, as escrituras de transmissão de área,
previstas na presente Lei, consignarão o direito de reversão ao patrimônio do municipio do bem
alienado, nos casos de descumprimento das obrigações previstas na Lei Municipal 5.995/03
(Lei do Plano Diretor do Distrito Industrial lron Albuquerque), suas alterações e o disposto
nesta Lei.

Art. 5° A presente doação está vinculada ao cumprimento da presente Lei e dos
demais dispositivos legais constantes na Lei Municipal nO5.995, de 23 de dezembro de 2003,
que instituiu o Plano Diretor do Distrito Industrial lron Albuquerque, e suas alterações.

Art. 6° O proprietário de área que, para construção de edificações exigidas por lei,
necessitar de financiamento bancário, 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.

~ 1° Na ocorrência do previsto no caput do presente artigo, deverá ser instituída
sobre o imóvel, hipoteca em 2° grau em favor do Municipio de Carazinho, podendo dar-se no
mesmo 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.

~ 2° A constituição de garantia real do imóvel em empréstimo financeiro, somente
poderá ser feita, se atendidos os demais termos da Lei n° 5.995/03, combinados com o
disposto na Lei nO8.666/93 e suas alterações.

Art. 7° Serão de responsabilidade do donatário, as despesas de manutenção,
taxas, emolumentos e tributos incidentes sobre o imóvel e suas benfeitorias descrito no Art. 1°,
bem como a escrituração e registro do imóvel.

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

Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2012.

DDV
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CAU 78.184-3

SETOR 13, QUADRA 31, LOTE 01 e 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SEPLAN
DOAÇ'O Industria e Comércio de Artefatos de Cimento

PREMOLD Ltda

I P~JETO
ÁREA TOTAC I ESCALA, II DATA II DESENHO, 1- "' I I

32,000,00 m2 ~ 1_:_2_0_00_ NOVEMBRO/12 WRI~,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

SEPLAN

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIEDADE: MUNIcíPIO DE CARAZINHO

DOAÇÃO: Industria e Comércio de Artefatos de Cimento PREMOLD Ltda.

Lote 01 - Matrícula: 33.905
Um terreno urbano, sem benfeitorias, com área dezeseis mil metros

quadrados (16.000,00 m2
), situado no quarteirão formado pelas Ruas, Reynoldo

Cornel Kipper, Bruno Buchholz, Lídio Bordignon e Sebastião Olegário Haeffner,
no Distrito Industrial Iron Albuquerque, nesta Cidade, no SETOR 013, QUADRA
31, LOTE 001, confrontando: Norte, 160,00m, com a Rua Bruno Buchholz, onde
faz frente; Sul: 160,OOmcom o lote 02, onde faz fundos; Leste, tOO,OOmcom a
Rua Lídio Bordignon, onde também faz frente; Oeste, 100,00m com a Rua
Reynoldo Cornel Kipper, onde também frente.

Lote 02 - Matrícula: 33.906
Um terreno urbano, sem benfeitorias, com área (16.000,00 m2), dezeseis

mil metros quadrados situado nesta cidade, no Distrito Industrial Iron
Albuquerque, no SETOR 013, QUADRA 31, LOTE 002, quarteirão formado
pelas ruas Reynoldo Cornel Kipper, Bruno Buchholz, Lídio Bordignon e Sebastião
Olegário Haeffner, confrontando: Norte, 160,OOmcom lote 01, onde faz fundos;
Sul, 160,00m com a Rua Sebastião Olegário Haetfuer, onde faz frente; Leste,
100,00m com a Rua LídioBordignon, onde também faz frente; Oeste, 100,00m
com a Rua Reynoldo Cornel Kipper, onde também faz frente.

Carazinho, 25 de maio de 2.011.

io.dfí:XQ P .oJ~
letk:ia A. Del SaviO~.~

CALl78.1&4-3
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO - RS
CERTIDÃO

OFIcIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
COMARCA DE CARAZINHO

Estado do Rio Grande do Sul
Livro N° 2 - Registro Geral

.~

~
~- ;/

Carazinho, de de
IMÓVEL: UM TERRENO URBANO, sem benfeitorias, com área de 16.000,00 mJ (dezesseis mil
metros quadrados), situado no quarteirão formado pelas Ruas Reynoldo Comel Kipper, Bruno
Buchholz, Lídio Bordignon e Sebastião Olegário Haeffner, no Distrito Industrial Iron Albuquerque,
nesta Cidade, lote 001 da quadra 031 do setor 013, com as seguintes medidas e confrontações: ao
norte, em 160,00 m (cento e sessenta metros) com a Rua Bruno Buchholz, onde faz frente; ao sul, em
160,00 m (cento e sessenta metros) com o lote 002, onde faz fundos; ao leste, em 100,00 m (cem
metros) com a Rua Lídio Bordignon, onde também faz frente; e, ao oeste, em 100,00 m (cem metros)
com a Rua Reynoldo Comel Kipper, onde também faz frente.
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CARAZINHO, CNPJ n. 87.613.535/0001-16.
REGISTRO ANTERIOR: Matricula 26.707 (abertura) do Livro 2 - Registro Geral deste Ofício, de 19
de ~ríl de 2004.
Eut}\fffi\1\ ~\\là' 00 (Romeu Nedeff Filho), Escrevente Autorizado, a elaborei, digitei e dou fé.
Protocolo n. 149.64mívro I-T, de 03.05.201 I. E. R$Il,60. SeIo:OllO.02.090000I.09370 R$O,30.

REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO - RS

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Certifiço, que a presente cópia é reprodução fiel do original da matrícula n. 33905 a que
se refere, extrarda nos termos do art. 19 S 1° da Lei 6.015, de 31112/73.

Carazinho, 28/1112012.

Débora Cassol er Silva - itu ar ( )' Christia Cassol Richter - Subst. ( ) I Ângela
Marlna lser - Es revente ( ) J Romeu Nedeff Fil screvente Autorizado ( ) I Sandrine
da Stlva Hartmann - Escrevente Autorizada ( ) J Márcia Rosita dos Santos Rõhrig-
Escrevente Autorizada ( )f Janaina Borges Spolti - Escrevente ~ J Mathias Gardin-
Escrevente Autorizado ( ) J Dírlei Evandro Haisky - Escrevente Autorizado ( ) J Catiane
Grespan da Silva - Escrevente ( )f Loize Bruna de Oliveira - Escrevente ( )

Emolumentos Totais: 14,00 + 0,90 = 14,90
Selos: Certidão 1 Pagina - Valor fixo R$ 5,40
0110.01.1200003.14211(1 ato) R$ 0,30
Busca - Valor fixo R$ 5,70 0110.01.1200003.14214(1
alo) R$ 0.30
Processamento Eletronico de Dados (por ato) - Valor fixo R$ 2,90
0110.01.1200003.14217(1 ato) R$ 0,30

Bel

REGISTRO DE IMÓVEIS
Comarca de Ca~azinho• RS

Débora C Richter da Silva
Registradora .

CPF 635 164 460-72
Christian Cassol Ric,,",ter

Substituto
CPF 986.113 480-87

Rua Ernesto Alves, 282, Sala 01.Cep 99~500-o00 - CaraZinho -RS. Fone: (54) 3331-4518
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N0 33.9061
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO - RS
CERTIDÃO

OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE CARAZINHO

Estado do Rio Grande do Sul
Livro N° 2 - Registro Geral

Carazinho, de de
IMÓVEL: UM TERRENO URBANO, sem benfeitorias, com área de 16,000,00 m' (dezesseis mil
metros quadrados), situado no quarteirão formado pelas Ruas Reynoldo Come! Kipper, Bruno
Buchholz, Lídio Bordignon e Sebastião Olegário Haeffner, no Distrito Industrial Iron Albuquerque,
nesta Cidade, lote 002 ela quadra 031 do setor 013, com as seguintes medidas e confrontações: ao
norte, em 160,00 m (cento e sessenta metros) com o lote 001, onde faz fundos; ao sul, em 160,00 m
(cento e sessenta metros) com a Rua Sébastião Olegário Haeffner, onde faz frente; ao leste, em 100,00
m (cem metros) com a Rua Lídio Bordignon, onde também faz frente; e, ao oeste, em 100,00 m (cem
metros) com a Rua Reynoldo Comel Kipper, onde também faz frente.
PROPRIETÁRIO: MUNIcíPIO DE CARAZINHO, CNPJ n. 87.613.535/0001-16.
REGISTRO ANTERIOR: Matrícula 26.707 (abertura) do Livro 2 - Registro Geral deste Oficio, de 19
de a ril de 2004.
Eu,
Protocolo n. 149.647

(Romeu Nedeff Filho), Escrevente Autorizado, a elaborei, digitei e dou fé.
ivro 1-T, de 03.05.2011. E. R$11,60. Selo:Ol10.02.0900001.09371 R$0,30.

REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO - RS

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Certifico, que a presente cópia é reprodução fiel do original da matricula n. 33906 a que se
refere, extraída nos termos do art. 19 ~ 1° da lei 6.015, de 31112/73.

Carazinho, 2Sl1112012.

.. R$ 5,40

... R$5,700110.01.1200003.14213(1 ato)

Débora C Ríchter da Sílva
Registradora .

CPF 635164460-72
Christian Cassol Richter

. Substituto
CPF 986.113 480-87

Bel

Emolumentos Totais: 14,00 + 0,90 = 14,90
Selos: Certidão 1 Página - Valor fixo ...
0110.01.1200003.14210(1 ato) R$ 0,30
Busca - Valor fixo.
R$ 0,30
Processamento Eletronico de Dados (por ato). Valor fixo R$ 2,90
0110.01.1200003.14216(1 ato) R$ 0,30

Débora Cassai ic da Silva - Titular ( ) I Ctuistian assol Richter - Subst. ( ) I Ângela
Marina Iser - evente ( ) I Romeu Nedeff Filho - Es evente Autorizado ( ) I Sandrine da
Silva Hartmann - Escrevente Autorizada ( ) I MárCia asila dos Santos Rõhrig - Escrevente
Autorizada ( )I Janaína Borges Spolti - Escrevente ~ I Mathias Gardin - Escrevente Autorizado
( ) f Dirtei Evandro Haisky - Escrevente Autorizado ( ) I Catiane Grespan da Silva - Escrevente
( )J loíze Bruna de Oliveira - Escrevente ( )

'.,,:"'

Rua Ernesto Alves, 282, Sala01. Cep 99.500-000 -Cárazinho - RS. Fone: (54) 3331-4518
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OOTERRENO URBANO

OPOSTO DE SAÚDE

OQUADRA DEESPORTES

OP1SClNA INDMDUAUCOlETlVA

O
O
O

o
O

OTRANSPORTE COUETlVO O

PARECER TÉCNICO

OLOJA

OCONJUNTO COMERCIAL

EQUIPAMENTOS E INSTALACÓES ESPECIAIS

OCENTRAl DEGAs

OANTENA COLETIVA

OPORTEIRO ElETRONICO

OSALÂO DEFESTAS

ORECREAÇÁOIPLAY~ROUND

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

OPAVlMENTAÇÃOASFALnCA OOREDEEl~1CA

OPAVlMENTAÇÃO PASSEIO OllUMINAÇÃO PÚBLICA

PADRAoCONSTRUTIVODASEDIF.VIZINHAS

OLUXO OOBAlXO

DAl TO OMlNIMO

OONORMAl

USODOSOLO

DATIV. HABITACIONAL

OATIV. COMERCIALESERVIÇOS

[]]ATN.INDUSTRIAL

DISTRIBUIÇÃO IDADE APARENTE

PllOTlS Os ON N°PAVTO$. N"UNlPAVTOS. N"ELEVADORES ONDVO OUSADO-- - -
ESTRUTURA PAREDES COBERTIJRA REVESTIMENTO FACHADA PRINCIPAL

OALVENARIA OALVENARIA OCIM. AMIANTO

OCONCRETO OCONCRETO ~SDEBARRO

OMADEIRA OMADEIRA OTERRAÇO REVESTIMENTO FACHADAS LATERAIS

O OVlDRO O V~.

JT[ÇO!EPOG~RA~F~IA:-------""-RFo5iRU:MAiÃi'.TOÕ--------~N~fVE;elL'EMEMiRRiE~LAA;ÇÃÇAcoiiAiCo)jM:;;EilO-):jFFi,OÕ----.

OPLANA RETANGULAR ABAIXO DO NIVEL

OEM ACLIVE I--=R=ISc::Cc::Oc::D=-E:::,N"'U:-:NDA=ÇÃ=O-----+---------------

OOEM DECLIVE OEXISTENTE

OO'NClINAÇÃOLATERAl OO'NEXISTENTE

15- EDIFICAÇÃO
PROJETO

DEDIF.ISOLADA

OEDIF. GEMINADA

DCOND. HORIZONTAL

ODIVERSOSBlOCOS

OIMPLANT. JUNTOÀSDIVISAS

EQUIPAMENTOSURBANOSESERVlCOS

OC~RCIO DESCOLA DRECREAÇÃOIPRAÇA

14- CARACTERISTlCAS DO TERRENO

ÀREA 16.000,00 m2

11 -IMÓVEL
ORESID~NCIA UNIFAMlllARISOlADA

OUNIDADE AUTÓNOMAEMHARCOlEllVA

12 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

CONTRIBUINTES
I"duma e Comércio de Artefatos de Cimento - PREMOLD Ltda.
ENDEREÇODOIMÓVEL
RUA - REYNOLDO CORNEL KlPPER esq. RUA - BRUNO BUCHHOLZ esq. RUA - L1DIO BORDIGNON
BAIRRO CIDADE
DISTRITO INDUSTRIAL IRON ALBUQUERQUE CARAZlNHO
DOCUMENTAÇÃODOIMÓVEL
Matricula 33.905

13-IMPLANTAçÃO

INFRA-ESTRUTURAURBANA

OOÀGUA POTÀVEl

O ESGOTOPLUVIAL



•

6 - DADOS RELATIVOS À UNIDADE

PADRÃOCDNSTRUnvD (NB-140) POSIÇÃO PAVT' DA UNIDADE EST DE CONSERVAÇÃO

DALTO DNORMAL DBAlXO DFRENTE DFUNOOS DMEIO

I I I I I
7 - AVALIAÇÃO

IMOVEL
AREAS{m2) FRAÇÃO UNITAAIO VALORES DEAVAUAÇAO (R$)

PRIVATNA TOTAl IDEAL (R$lm2) TERRENO UNIDADE TOTAL

Terreno Urbano 16.000,00 16.000,00 1,000000 12,0000 192.000,00 192.000,00

VALOR TOTAL 192.000,00

8 -INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRATA-5E DE ÁREA INDUSTRIAL. A PRESENTE AVAUAÇÃO REFERE-5E AO TERRENO CONFORME MATRICULA
33.905, BASEADO NO LEVANTAMENTO DO SETOR DE TOPOGRAFIA DO MUNIClpIO.

9 - AVALIADORE

LOCAL E

CARAZINHO, 30 DE NOVEMBRO DE 2012.

to-0-C~~e~?~~
CAU 78.164-3

110 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINBO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URIIANISMO

SETOR DE ARQUITETURA E EIlGEi'IBARIA

LAUDO DE AVAUACÃO

ÁREA

O

lADODIR.

DTRANSPORTE COLETIVO

LADO ESQ.

OPAVlMENTAÇAO LOGRADOURO [KJREDE ELETRICA [KJREDE TELEFONICA

OPAVlMENTAÇÃO PASSEIO DllUMINAÇÃO PÚBLICA O
PADRÃO CONSTRUTIVO DAS EDIF. VIZINHAS ACESSIBILIDADE

OLUXO OBAIXO OFAVORÁVEL

OALTO OMINIMO [KJNORMAL

[!JNORMAl DOESFAVORÁVEL

FUNDOS

uso 00 SOLO

DATIV. HABITACIONAL

DATIV. COMERCIAL E SERvtÇOS

mATtV. INDUSTRIAL

EQUIPAMENTOS URBANOS E SERVIÇOS

OCOMÉRCIO DESCOLA DRECREAçAolPRAÇA

14 - CARACTERíSTICASDOTERRENO

DIMENsOes

FRENTE

I1-IMÓVEL

DREslD~NCrA UNIFAMIUAR ISOLADA DLOJA [!]TERRENO

DUN1DADE AUTONoMA EMHAB.COLETIVA DCONJUNTO COMERCIAL O
12 - DADOSDE IDENTlACAÇÃO

CONTRIBUINTE

Induslria e Comércio de Artefatos de Cimento - PREMOLD lida.
ENDEREÇO DO IMÓVEL

Rua - Reynoldo comel kipper esq. Rua - sebastião Olegãrio Haeffner esg. Rua L1dio Bordignon
BA1RRO CIDADE UF

Distrito Induslriallron A1buguerque CARAZINHO RS
DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL

33.906

13 -IMPLANTAÇÃO
INFRA..ESTRVIURA URBANA

@AGUAPOTAVEL

OESGOTO PLUVIAL

100,00 m 100,00 m
TOPOGRAFIA

DPLATAFORMAS PLANAS

OEMACLIVE

[KJEM DECLIVE

O'NCLlNAçAO LATERAL

5 • EDIFICAÇÃO

160,00 m
FORMATO

RETANGULAR

RISCO DE INUNDAÇÃO

OEXISTENTE

@'NEXlSTENTE

160,00 m 16.000,00 m2
NiVEL EM RELAçAO AOMEIo-FIO

ABAIXODONIvEL

SITUAçAO

DMEIO DE QUADRA

@ESQUINA

REVESTIMENTO FACHADA PRINCIPAL

REVESTIMENTO FM~HADAS LATERAIS

COBERTURA
DCIM. AMIANTO

OTELHAS DEBARRO

OTERRAÇQ

O

IDADE APARENTE

DauADRA DEESPORTES

DplsclNA INDMDUAUCOLETlVA

O
O
O
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." 6 - DAOOS RELATIVOS À UNIDADE

PADRÃO CONSTRUTIVO POSIÇÃO PAVP DA UNIDADE EST DE CONSERVAÇÃO

DALTO DNORMAL DBAlXO oFRENTE DFUNDOS DMEIO

DEPEND£NCIAS QUANT.
DESCRIÇÃO DOS ACABAMENTOS

PAREDES PISOS FORROS ESQUADRIAS

DORMITÓRIOS

SALAS

COZINHA

BANHEIROS
ÃREA DE SERViço

DORM.EMPREGADA
BANH.EMPREGADA
TERRAÇO

SACADAS
ESTACIONAMENTO

7 - AVALIAÇÃO

IMÓVEl.
AREAS (m') FRAÇÃo UNITÁRIO VALORES DE AVAL1AÇAO (R$)

PRIVATIVA TOTAL IDEAL (R$lm~ TERRENO TOTAL

TERRENO 16.000,0000 16.000,0000 1,00000o 12,00 192.000,00 192.000,00

TOTAL 192.000,00

8 -INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRATA-5E DE ÁREA INDUSTRIAL A PRESENTE AVAUAÇÃO REFERE-5E AO TERRENO CONFORME MATRICULA
33.906, BASEADO NO LEVANTAMENTO DO SETOR DE TOPOGRAFIA DO MUNIClpIO.

9. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAFICA

10 - AVAUADOR

LOCAl E DATA

Carazinho-RS, 30.11.2012.
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Ata 03-2012

Aos treze dias do mês de novembro de 2012, reuniram-se nas dependências da
Secretaria de Desenvolvimento o Conselho do Distrito, a reunião foi conduzida pelo Secretário

de Desenvolvimento Adalberto Bordignon, 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

;: Co no distrito industrial Jron Albuquerque para a empresa Antares & Envall Soluções

'-lldraulicas sendo solicitadas duas áreas de 3.690,00 m' totalizando 7.380,00 m' na rua

3alduíno Lauxen, lote 02 e 03, a doação foi aprovada por unanimidade pelos presentes, o

',egllndo assunto foi sobre a doação de área para a empresa RH RISS num total de 2.327,00 m'

'°0 distrito Carlos A, Fritz a qual foi aprovada com o consentimento de todos, em seguida

"otou-se so~re a doação de área. para a empresa Premold, duas áreas de 16.000,00m'

'Dia:;za'ndo 32,000,00 m', situadas entre as ruas Sebastião O. Haeffner e a Rua Reynoldo

;.,i"'jer no distrito Iron Albuquerque sendo todos favoráveis a doação, o próximo assunto foi

." relação a doação de uma área de para a empresa KAKAU Comércio.de Insumos para a

:,' lOura L~da, uma área de 4.800,00 m' no distrito Iron Albuqueque, e finalmente uma área

. para a empresa Transportadora Castanho área de 6,073.90 m' no Distrito Carlos Augusto Fritz.

i\pÓS isso a reunjão fOi-en-cerraoo"sendo lavrodo a ata que será assinada por mim e pelos
demais prese~t~'s, Carazínho, 13 de ~;~~bro de 2012.
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TUDO EM PRE.MOLDADOS E ESTRUTURAS METÁLICAS

Rua Marechal Floriano n° 260 Carazinho/RS (EP 99500-000

Fone tax: (54) 3331-4538 celular (54) 9984-4'48-

À Prefeitura Municipal de Carazinho
Excelentíssimo Sr. Prefeito Aylton Magalhães

Com a aqUlslçao da área solicitada, os investimentos para a nova
indústria de pré-moldados e estruturas metálicas serão de aproximadamente R$
3.000.000,00 (três milhões de reais) nesta l' etapa. Valor este oriundo de
financiamentos via bancos, BNDES, Badesul.

'* A Premold conta hoje com 130 funcionários diretos e 50 indiretos_ Com a
implantação da nova indústria, serão gerados inicialmente 40 empregos diretos e 20
indiretos.

Com a finalidade da fabricação de produtos pré-moldados e estruturas
metálicas, a matéria prima utilizada na fábrica é basicamente areia (Santa Maria-RS),
brita (Tio Hugo-RS). ferro (Sapucaia do Sul-RS) e cimento (Passo-Fundo-RS).

Hoje, a Premold, produz anualmente 6.300m3 (seis mil e trezentos) de
concreto utilizado na fabricação de vários produtos pré-moldados, o que totaliza
30.000m' (trinta mil) de obras construídas.

Uma das vantagens que podemos observar com a implantação da nova
indústria, é a criação de novos produtos para agilizar o sistema de construção, reduzíndo
seus custos e diminuindo o desperdício de matéria-príma, comparado com a construção
im loco.
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TUDO'EM PR[,MOLDADOS E ESTRUTURAS METÁLICAS

Rua i\1cJrecho! Floriano 11~,l60 (orozinho/RS CEP 99500-000
r

Fone fax (54) 333'1538 (e/UIO~54) 99844'4~ \ J;~t)1
(D t? (y ~y -' I_V lLJ{' ~ /(JO

, 9001.Q" / / .
f\!

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Carazinho-R'S~ ~
Sr. Aylton Magalhães I

-'

Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Premold Ltda, com
escritório na Rua Marechal Floriano, 260, e fábrica estabelecida no Distrito
Industrial, em Carazinho-RS, neste ato representado por seu sócio, Bráulio
Vanderlei Wecker, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta
cidade, vem respeitosamente, após reunião realizada, formalizar a Vossa
Excelência o pedido de doação de uma área com aproximadamente 35000m',
localizada. no Distrito Industrial Iron Albuquerque, com a finalidade de
ampliação de uma nova unidade para fabricação de pré-moldados e estruturas
metálicas

Termos em que pede deferimento.

Carazinho, 06 de Agosto de 2012.

Bráulio Vanderlei Wecker

Ind. e Com. de Artefatos de Cimento Premold Ltda

91.591.404/0001-52
IND, E COM. DE ARTEFATOS DE

CIMENTOS PREMOLD LTDA
Rua Marechal Floriano, 260

_ ~ _. ro ~ 71••I~n.R!=;
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PR~.MOLDADOS & ESTRUTURAS METALICAS

INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLD LTDA - ME

CNPJ:

91.591.404/0001-52 - Matriz

91.591.404/0002-33 - Fábrica

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

0250048760

l
ENDEREÇOS:

ESCRITÓRIO: Rua Marechal Floriano, 260 - Centro

FÁBRICA: Rua Egídio Antônio Endler, 195 - Distrito Industrial

RAMO DE ATIVIDADE: Fabricação de artefatos de produtos de concreto. (Cód.: 23.30-3-99)

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Empresária Limitada

FUNDAÇÃO: 22/05/1987
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ALTERAÇÃO CONTRATUALN°5

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLD LTDA

91.591.404/0001-52

1.BRAULlO WANDERLEI WECKER, brasileiro, casado em Regime de Comunhão

Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Carazinho/RS,

CEP 99500-000, na Rua Francisco Antônio Caldas Junior, 198, Bairro Aurora,

portador do CPF n.o 458.277.530-68 e cédula de identidade n.o 1040378901

expedida pelo SSP/RS em sessão de 24 de outubro de 1985,

2.ALOYSIO SALDINO WECKER, brasileiro, casado em Regime de Comunhão

Universal de Bens, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de

Carazinho/RS, CEP 99500-000, na Rua 10 de Novembro, 239, Bairro Santo Antônio,

portador do CPF n° 090.389.060-72 e cédula de identidade n.o 4024285894

expedida pelo SSP/RS em sessão de 30 de abril de 1981,

3.EVANDRO ALOYSIO WECKER, brasileiro, separado Judicialmente, empresário,

residente e domiciliado nesta cidade de Carazinho/RS, CEP 99500-000, na Rua 10

de Novembro, 239, Centro, portador do CPF nr. 910.643.179-87 e CI nr.

6045536321, expedida pelo SSP/RS em sessão de 02 de setembro de 1986. únicos

sócios quotistas da sociedade:

4.1NDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLD LTDA,

empresa estabelecida nesta cidade de Carazinho/RS, CEP 99500-000, na Rua

Marechal Floriano, 260, Centro, inscrita no CNPJ sob nO 91591.404/0001-52, com

seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

sob nr. 43201309501 em sessão de 22 de maio de 1987 e última alteração

contratual arquivado nesta mesma Junta Comercial sob nr. 2065285 em sessão de

02 de agosto de 2001, resolvem, assim, alterar, adequar nos termos do artigo 1052

e seguintes da Lei 10.406/2002 er~~~~o-lid~-~~-e~~:r,t-r-at~-~~~;~I)conformesegue
'-- __ . - __0_.'

CLÁUSULA 1- DA NATUREZA JURíDICA
A Sociedade empresarial adota como natureza jurídica a Sociedade Limitada



CLÁUSULA 11. DO OBJETIVO SOCIAL

O objetivo social da sociedade que é a industrialização e o comércio de artefatos de

cimento, estruturas metálicas, pré-moldados e o comércio de materiais de

construção em geral, passa a ser:

O Objetivo social da sociedade é a industrialização e o comércio de artefatos de

cimento, estruturas metálicas, pré-moldados, comércio de materiais de construção

em geral e transporte rodoviário municipal de cargas em geral.

CLÁUSULA 111- DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Altera-se a cláusula 5" da Consolidação do Contrato Social, passando a mesma a ter

a seguinte redação: A administração da sociedade caberá aos Sócios BRÁULlO

WANDERLEI WECKER e EVANDRO ALOYSIO WECKER, com os poderes e

atribuições de ADMINISTRADORES, e suas assinaturas terão validade se feitas em

conjunto ou separadamente, vedado no entanto, o uso do nome empresarial em

atividades particulares, ou estranhas ao objetivo social da Sociedade, bem como

onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização dos outros

Sócios. É permitido aos Administradores, em conjunto, constituir Procuradores ou

Mandatários, devendo nestes instrumentos especificar os atos e poderes que

poderão praticar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO É expressamente proibido e serão nulos de pleno

direito, quaisquer atos praticados pelos Administradores ou Procuradores da

Sociedade que sejam estranhos aos objetivos sociais ou aos negócios da

Sociedade, tais como avais, fianças, endossos e outras garantias de favor, a menos

que tais atos tenham sido aprovados previamente pela totalidade do Capital Social.

Comprometem-se, ainda todos os Sócios, enquanto pessoas físicas, não

concederem avais, fianças, endossos e quaisquer outras garantias pessoais ou reais

estranhas à Sociedade que possam comprometer seu patrimônio societário e/ou os

rendimentos que percebem da Sociedade,

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os Sócios Administradores poderão, de comum acordo,

fixar uma retirada mensal, a titulo de Pro Labore, observadas as disposições

regulamentares pertinentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A sociedade será representada da seguinte forma:

Bráulio Wanderlei Wecker - Gerente Geral e Financeiro

Evandro Aloysio Wecker - Gerente de Produção Industrial



PARÁGRAFO QUARTO: A representação bancária, será feita exclusivamente pelo

sócio BRAULlO WANDERLEI WECKER.

CLÁUSULA IV - DA INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS

Altera-se o Parágrafo Único da Cláusula 6a da Consolidação do Contrato Social,

passando a ter a seguinte redação: A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao

valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do

capital social.

CLÁUSULA V - DO EXERCíCIO SOCIAL

Altera-se a cláusula 7a da Consolidação do Contrato Social, passando a ter a

seguinte redação: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os

Administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo:

elaboração do inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico.

Cabendo aos Sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Podendo os lucros disponíveis ser utilizado para aumento de capital, ou distribuídos

aos Sócios, de forma mensal, trimestral, semestral ou anual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fins exclusivos de distribuição antecipada de

lucros, será demonstrado através de Balanço ou Balancete, os lucros ou prejuízos

do exercício em curso, podendo a distribuição, se houver lucros, ser feita de forma

mensal, trimestral ou semestral, porém, caso esse critério seja adotado, em 31 de

dezembro serão levantadas as demonstrações contábeis e financeiras de todo o

período, para fins de atender as leis comerciais e fiscais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício

social, os Sócios se reunirão com o objetivo de tomar as contas dos Administradores

sobre o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico e, ainda, se for o caso,

designar Administradores.

CLÁUSULA VI- EM CASO DE FALECIMENTO E OU INTERDiÇÃO DE SÓCIOS

Altera-se a cláusula 8a da Consolidação do Contrato Social, passando a ter a

seguinte redação: Falecendo ou interditado qualquer Sócio, a sociedade continuará

suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo

interesse destes ou does) Sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será



apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da

resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em

que a sociedade se resolva em relação a um de seus Sócios.

CLÁUSULA VII - DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

As deliberações dos Sócios serão tomadas em reunião, observadas as seguintes

formalidades:

I - As reuniões serão convocadas pelos Administradores ou pelos Sócios em

igualdade de condições;

II - Os Sócios deverão ser convocados pessoalmente, por escrito, mediante recibo,

com prazo de antecedência de 05 (cinco) dias em primeira convocação e de 03

(três) dias em segunda convocação;

111 - A primeira via da convocação ficará na posse do Sócio e a segunda,

devidamente assinada, será arquivada na sociedade;

IV - A convocação deverá conter: hora, dia, mês, ano, ordem do dia e local da

reunião. Salvo motivo de força maior, as reuniões ocorrerão sempre na sede da

sociedade.

V - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada

regular a reunião a que comparecerem todos os Sócios, ou se estes de declararem,

por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia;

VI - Dos trabalhos e deliberações será lavrada Ata, de forma sumária, em livro de

folhas soltas, (em duplicata), que será assinada por tantos quantos bastem à

validade das deliberações. Deverão ainda os presentes deliberar, conforme a

matéria tratada e obedecendo as disposições legais, se a Ata será ou não levada a

registro na Junta Comercial;

VII - Em caso de dissidência ou recusa em receber a convocação, a mesma será

feita por notificação extrajudicial, cabendo as custas da diligência àquele que

recusar o recebimento da notificação;

PARÁGRAFO ÚNICO: Dispensa-se as formalidades de reunião quando em

alterações contratuais ou demais deliberações, todos os Sócios decidirem por

escrito a matéria.



CLÁUSULA VIII. DA TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Altera-se a cláusula 9a da Consolidação do Contrato Social, passando a ter a

seguinte redação: As quotas de capital são indivisíveis e impenhoráveis a qualquer

título ou pretexto, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o

consentimento dos outros Sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de

condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,

formalizando, se realizada a cessão delas, em alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA IX - DECLARAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

Altera-se a cláusula 12a da Consolidação do Contrato Social, passando a ter a

seguinte redação: Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não

estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em

virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA X - DA CONSOLIDAÇÃO

Tendo em vista as modificações ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a

seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A Sociedade gira sob o nome empresarial de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLD LTOA.

CLÁUSULA 11- DA SEDE SOCIAL

A sede da sociedade é na Rua Marechal Floriano, 260, centro - Carazinho/RS.



CLÁUSULA 111- DO OBJETIVO SOCIAL

O Objetivo social da sociedade é a industrialização e o comércio de artefatos de

cimento, estruturas metálicas, pré-moldados, comércio de materiais de construção

em geral e transporte rodoviário municipal de cargas em geral.

CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE DURAÇÃO E INICIO DE ATIVIDADES

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e teve início em 01 de

junho de 1987.

CLÁUSULA V - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade caberá aos Sócios BRÁULlO WANDERLEI

WECKER e EVANDRO ALOYSIO WECKER, com os poderes e atribuições de

ADMINISTRADORES, e suas assinaturas terão validade se feitas em conjunto ou

separadamente, vedado no entanto, o uso do nome empresarial em atividades

particulares, ou estranhas ao objetivo social da Sociedade, bem como onerar ou

alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização dos outros Sócios. É

permitido aos Administradores, em conjunto, constituir Procuradores ou Mandatários,

devendo nestes instrumentos especificar os atos e poderes que poderão praticar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibido e serão nulos de pleno

direito, quaisquer atos praticados pelos Administradores ou Procuradores da

Sociedade que sejam estranhos aos objetivos sociais ou aos negócios da

Sociedade, tais como avais, fianças, endossos e outras garantias de favor, a menos

que tais atos tenham sido aprovados previamente pela totalidade do Capital Social.

Comprometem-se, ainda todos os Sócios, enquanto pessoas físicas, não

concederem avais, fianças, endossos e quaisquer outras garantias pessoais ou reais

estranhas à Sociedade que possam comprometer seu patrimônio societário e/ou os

rendimentos que percebem da Sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os Sócios Administradores poderão, de comum acordo,

fixar uma retirada mensal, a título de Pro Labore, observadas as disposições

regulamentares pertinentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A sociedade será representada da seguinte forma:

Bráulio Wanderlei Wecker - Gerente Geral e Financeiro

Evandro Aloysio Wecker - Gerente de Produção Industrial



PARÁGRAFO QUARTO: A representação bancária, será feita exclusivamente pelo

sócio BRAUlIO WANDERLEI WECKER.

CLÁUSULAVI- DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social da sociedade é R$ 100.000,00(cem mil reais), divididos em 100.000

(cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente

integralizados em moeda corrente nacional. e distribuídos entre os sócios da

seguinte forma:

BRÁUlIO WANDERLEI WECKER 45.000 quotas R$ 45.000,00

ALOYSIO SALDINO WECKER 40.000 quotas R$ 40.000,00

EVANDRO ALOYSIO WECKER 15.000 quotas R$ 15.000,00

TOTAL CAPITAL SOCIAL 100.000 quotas R$ 100.000,00

9 ÚNICO: A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VII- EXERCíCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os Administradores

prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo: elaboração do

inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico. Cabendo aos

Sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Podendo os

lucros disponíveis ser utilizado para aumento de capital, ou distribuidos aos Sócios,

de forma mensal, trimestral, semestral ou anual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fins exclusivos de distribuição antecipada de

lucros, será demonstrado através de Balanço ou Balancete, os lucros ou prejuízos

do exercício em curso, podendo a distribuição, se houver lucros, ser feita de forma

mensal, trimestral ou semestral, porém, caso esse critério seja adotado, em 31 de

dezembro serão levantadas as demonstrações contábeis e financeiras de todo o

período, para fins de atender as leis comerciais e fiscais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício

social, os Sócios se reunirão com o objetivo de tomar as contas dos Administradores

sobre o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico e, ainda, se for o caso,

designar Administradores.



CLÁUSULA VIII - EM CASO DE FALECIMENTO E OU INTERDiÇÃO DE SÓCIOS

Falecendo ou interditado qualquer Sócio, a sociedade continuará suas atividades

com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possivel ou inexistindo interesse

destes ou do(s) Sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,

verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em

que a sociedade se resolva em relação a um de seus Sócios.

CLÁUSULA IX - DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

As deliberações dos Sócios serão tomadas em reunião, observadas as seguintes

formalidades:

I - As reuniões serão convocadas pelos Administradores ou pelos Sócios em

igualdade de condições;

11- Os Sócios deverão ser convocados pessoalmente, por escrito, mediante recibo,

com prazo de antecedência de 05 (cinco) dias em primeira convocação e de 03

(três) dias em segunda convocação;

111- A primeira via da convocação ficará na posse do Sócio e a segunda,

devidamente assinada, será arquivada na sociedade;

IV - A convocação deverá conter: hora, dia, mês, ano, ordem do dia e local da

reunião. Salvo motivo de força maior, as reuniões ocorrerão sempre na sede da

sociedade.

V - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada

regular a reunião a que comparecerem todos os Sócios, ou se estes de declararem,

por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia;

VI - Dos trabalhos e deliberações será lavrada Ata, de forma sumária, em livro de

folhas soltas, (em duplicata), que será assinada por tantos quantos bastem à

validade das deliberações. Deverão ainda os presentes deliberar, conforme a

matéria tratada e obedecendo as disposições legais, se a Ata será ou não levada a

registro na Junta Comercial;

VII - Em caso de dissidência ou recusa em receber a convocação, a mesma será

feita por notificação extrajudicial, cabendo as custas da diligência àquele que

recusar o recebimento da notificação;



PARÁGRAFO ÚNICO: Dispensa-se as formalidades de reunião quando em

alterações contratuais ou demais deliberações, todos os Sócios decidirem por

escrito a matéria.

CLÁUSULA X - DA TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

As quotas de capital são indivisiveis e impenhoráveis a qualquer título ou pretexto, e

não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros

SóCios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de

preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a

cessão delas, em alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XI- DA FILIAL

A Sociedade possui a filial de nr. 01, localizada no Distrito Industrial Carlos Augusto

Fritz, na Rua Egidio António Endler, setor 13, quadra 3, lote 9. Possui o mesmo

objetivo social da matriz, e iniciou suas atividades em 01 de outubro de 1998.

~ ÚNICO: A Sociedade poderá quando servir aos seus interesses, abrir novas filiais,

agências ou escritórios.

CLÁUSULA XII - DECLARAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede,

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,

contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

CLÁUSULA XIII- NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS

Aos casos omissos a este contrato aplicar-se-ão os dispositivos da lei em vigor.

CLÁUSULA XIV - FORO

Fica eleito o foro da comarca de Carazinho/RS, para dirimir eventuais dúvidas

advindas do presente instrumento.



Este instrumento torna sem efeito tudo o que estiver contido no Contrato Social

original e suas posteriores alterações, prevalecendo tão somente o que estiver

contido no presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três

vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Carazinho, 29 de dezembro de 2003.

Testemunha

ARIBER KIRCHHEIM
CI2012988974 SSP/RS

~I!'/; - /
/' ÚJ!/ó{v .

CLAUDIO ROGERIO TRAJí:ENMULLER
CI 7049840759 SSP/RS

7

E TOYSIO WECKER
CPF 910.643.179-87

----_ .._"--~ - --- --'8JUNTA COMERCIALDOfi;oáRANDE DO SUL

I
1 ; CERTIFICO o REGISTRO EM: 31/05/2004

. - SOB N~:2429392 ~ )

i ~~~;~~;',:~~::i:c~~:~;;'~:~~:Q5__,-Uü 'L-------...---
! 1110CIHF_'l,O ?P.ó'::OLD LT";' Maria Honorina de Blllencourt Souza
! SECRETÁRIA-GERAL



"'-Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
.*** ••••

II~s

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
+•• +•• ++

DATA DA SITUAÇAo CADASTRAL

03/11/2005

I COMPLEMENTO
I MUNIClplO
CARAZINHO

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL 22/05/1987

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibroclmento, gesso e materiais
semelhantes

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVlDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
46.79.6-99 - Comércio atacadista de materIais de construção em geral
47.44-0-99. Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-01 • Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

NOME EMPRESARIAL
IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLD LTDA - ME

NÚMERO DE INSCRiÇÃO
91.591.404/0001-52
MATRIZ

I
LOGRADOURO

~ MARECHAL FLORIANO

I CEP I I BAIRROIDISTRITO
~9.500-o00 _C~E~N_T~R,-,O~ _

I
SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL
, ••.•••• +.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 1210912012 às 14:05:56 (data e hora de Brasilia).
[,Y2!t~~~1

Páqina: 111

@CopyrightRecelta Federal do Brasil- 1210912012
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS As CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS

E As DE TERCEIROS

N° 000332012-19025404
Nome: !ND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLD LTOA
ME
CNPJ: 91.591.404/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida
Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exciusivamente ás contribuições previdenciárias e ás
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive ás inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nO
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individuai ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei nO 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada á finalidade para a qual
foi emitida e á verificação de sua autenticidade na Internet, no
endereço <htlp://www.receita.fazenda.gov.br> .

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nO01, de
20 de janeiro de 2010.

Emitida em 29/08/2012.
Válida até 25/02/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIvIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLD LTDA - ME
CNPJ: 91.591.404/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN)

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais. refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da P.GFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Divida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INS~), objeto de certidão especifica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <htlp:l/www.receita.fazenda.gov.br> ou <hltp://www.pgfn. fazenda.gov. br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 3, de 02/05/2007
Emitida ás 17:56:37 do dia 28/08/2012 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/02/2013.
Código de controle da certidão: DDFC.FCEF.9A60.9B7C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSeg Via... 12/09/2012

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/


Confirmaçãode Autenticidacledas Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 91.591.404/0001-52
Data da Emissão : 12/09/2012
Hora da Emissão: 10:15:18
Código de Controle da Certidão
Tipo da Certidão : Negativa

E5FE.3522.450C,006E

Certidão Conjunta Negativa emitida em 12/09/2012, com validade até 11/03/2013.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
CGM: 14770
Nome: IND COM ARTEFATOS CIMENTO PREMOLD LTOA M
CNPJ/CPF: 91591404000152 RG:S 2 Insc. Est.:S
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO, 2601 - CENTRO
Cidade:CARAZINHO/RS - CEP:99500000

CERTIFICO a pedido da parte interessada que revendo os arquivos de lançamento desta
repartição, verifiquei que NÃO EXISTEM débitos de tributos municipais referentes ao
CONTRIBUINTE acima identificado.

Esta certidão não exclui o direito do Fisco Municipal exigir a qualquer tempo os débitos em
aberto e os que venham a ser apurados relativos ao Alvará objeto desta certidão.

Esta certidão tem VALIDADE por 90 (noventa) dias a partir da data de
emissão.****************************************************************************************************
**************************************************************************************************************

HISTÓRICO:

Carazinho, 29 de outubro de 2012

Código de Autenticidade da Certidão

82820192012102611000535316784116100

www.carazinho.rs.Qov.br cai2 emitecnd001.oho Emissor: Exercício: 2012 Data: 29~10.2012 - 10:28:28 Páaina 1 de 1

http://www.carazinho.rs.Qov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Receita Estadual

Certidão de Situação Fiscal N° 05435940

Identificação do titular da certidão
Nome: INO E COM DE ARTEF DE CIMENTO PREMOLD l TOA

CNPJ: 9159141)4/0001-52

Certificamos que, aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2012, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima identificado

enquadra-se na seguinte situação:
Certidão negativa

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO E VALIDA para comprovar, em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento. de separação, de divórcio e de dissolução
de união estável. a quitação de ITCD. Taxa Judiciaria e IT81, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nO7.608161).
No caso de doação. a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal

Esta certidão constitui-se em meio de prova da existência ou não. em nome do interessado. de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normatlva n.o

45198, Titulo IV, Capitulo V. 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo,

crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é valida até 27/1212012.

Certidão expedida gratuitamente e com base na INIORP n.o 45/96, Titulo IV, Capitulo V.

Autenticação: 13193988
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em htlp:/{www.sefaz.rs.gov.br.



o G.alazinho q~ naK:> p.ár.a
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA/SMS)
Av. Pátria, 736 - Centro - CarazinholRS - CEP 99500-000

(54) 3331-1083-R:211

DECLARACÃO

Declaro aos devidos fins que a Empresa IND. E COM. DE

ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLD LTDA ME, CNPJ nO

91.591.404/0001-52, atuante nos ramos de INDUSTRIALIZAÇÃO E

COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, ESTRUTURAS

METÁLICAS, PRÉ-MOLDADOS, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EM GERAL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO

MUNICIPAL DE CARGAS EM GERAL, com sede administrativa

atualmente estabelecida à Rua Marechal Floriano, nO260, Bairro Centro,

CarazinholRS, não possui risco de nocividade à saúde humana, desde que

possuidora dos licenciamentos pertinentes aos ramos de atividade e

cumpridora das exigências legais para funcionamento.

Carazinho, 17 de setembro de 2012.

/,

André D. do Pr o
Méd. Vet. Sanitarista - at.5711

Coord. VISAlSMS '
....."~-~;~.,:j;;~~;:;de-~,~['azi~\h~~

,. ,. -o ,io 'li"ilância Srrnitário
~.'l.~ .••,'. \iV ~.

'.~ ,..-tBri"l i\tuD~cti?íllda 8;~úct•..
.-".. -- - -- -- .._..-.-"-._----~-

....-~---------
Av. Pãtria, 736 Fone (54)3331-1083. Fax (54)3329-1500 Cep 99500-000. Carazinho-RS

e-mail dvs@carazinho.rs.gov.br

mailto:dvs@carazinho.rs.gov.br
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ATESTADO DE IDONEIDADE

Declaramos que a empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CIMENTO PREMOLD LTDA. CNPJ: 91.591.404/0001-52 . vem demonstrando idoneidade
moral e financeira nos seus negócios com este Banco,

Carazinho/RS. 13 de setembro de 2012,

r-'\
BANCO DJ BRASil S/A
CARAZIN~r - RS 03'8-1

/J~,[éét.
,-(0

IRAÇYANT NINHO MORESCO
GERENE DAAGÊNCIA

''---..i \

Mod 003 U07-<il. $ISBG ~1,~1;.;;. Nü"/:i9



Banco Itaú S.A.

PASSO FUNDO, RS - 12/0912012

ReI.: ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA

IND E COMERCIO
91591404000152
R l'lALFLORIANO
SL 02
CARAZINHO

DE ARTEFATOS DE CIH,PREHOLD LTDA HE.

- CENTRO
RS CEP: 99500

260

- 000

Atestamos que a pessoa/empresa em referência, é cliente desle Banco desde 06/1996 , e é por nós
considerada idônea moral e financeiramente, nada lendo chegado ao nosso conhecimento, até a presente
data, que a possa desabonar.

.---,--~.
Atenciosamente,

Banco Itau S.A.
Agência 9209 - AGENCIA IW. FLORES DA CUNHA, CARAZIN

21272-0-{Fl li1) - $TABE EJ 07.'00



LF.SILVEIRA Com. De Ferramentas Lida
CNPJ : 91.845.735.0001.71
INSCRiÇÃO ESTADUAL: 029.0161053
Rua Décio da Rosa Vianna, 221
Caxias do Sul - RS

Caxias do Sul, 05 de setembro de 2012.

CARTADE RECOMENDAÇÃO

Informamos que a empresa IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO
PREMOLD LTDA , inscrita no cnpj nO91.591.404-0001-52, é nosso cliente desde
junho/20ll e mensalmente efetua compras de itens secundários para
industrialização,manutenção, reparo e operação e efetua pagamentos regularmente.

Sendo o que tínhamos para o momento e a disposição para quaisquer
esclarecimentos.

J:~
~ERRAMENTAS LTDA

LF SILVEIRA COM. FERRAMENTAS LTDA



." o,. - ,>.' ,_'. .

.',MATERiAl.5'l)E;C\?fojStRUQÃO

Av,Flores da Cunha,2780 bairro giória

Cnpj: 08.985.934/0001-31

Fone: 54-3330-1610

Carazinho, 25 de setembro de 2012.

CARTA DE RECOMENDAÇÃO

Informamos que a empresa IND E COM DE ARTEFATOS

DE CIMENTO LTDA, inscrita no cnpj nQ 91.591.404/0001-52, é nosso

rlionto rlocrle J', Inho 12011 o monsalmOn"le ofot"ô comnras de it"'ns••..•••... , '->..- •....••.......••...• ....., •• , / .i-.i-I"" ",,-, I'....... '-''- •....• 1 '11'"' ' •.....•

secundários para industrialização, manutenção, reparo e operação e

efetua pagamentos reguiarmente.

Sendo mo que tínhamos para o momento e a

disposição para quaisquer esclarecimentos.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMARCADE CARAzlNHO

TABELlONATODEPROTESTOS DETlrULO$
CERCI BURTET GHISLENI - TABELIÃO

",

I

;1
,, '

'. Com fundamento na Lei 9492, de 10 de setembro de 1997 e Goh$tiHâª:~ãO",
,;6N8rmativadaCorregedoria-Geral de Justiça, e ainda, revendo os arquivos~'este,'"

;,-';~j',<i!filbeliiJn~t0déProte~tiJ, C~RTlFICO NÃO EXISTIR protesto algurnl;lm qUéfigure
, ' " 'como ,d$vedor(a) INlJÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARtEF'~'F(}S DE

.CIMEf'J;:rb~r{E.MOLDLTDA, . inscrito(a)no CNPJ: 91,591,4'04/0001-p2'E,sta
Certidão',âbrarl'geo período de11 de setembro de 20M a 1fdês~t~iritl'rpdé
2'011,2 •. -, '.'

:'EHfo@iUtqiOSj (~Ss/oDlgirarels. LaI-12;692/2006
J~ÍJ~'êà> :'R$.,S..20 C0111.01.1t0999.?:7~3~4 = R$ 0,25)

'~â~ln.~ ..-,..~ :: : R'$:5.4.0:(~01,f1,Onf90ÓO?:78.~25 = R$ 0,25)
.- '~rô'c~;:Eletl'Onlco.: R$,2,9o.__eO~,;1}'.O,1.JtO'OÔ02.78326= R$ 0,25)

, 'Totl\i"""""",,,c: R$ 13;50'. R$ 0,7,5 cR$ 14,25~
• " . . , .\VjjJ

, -

CARAZINHO, 1,2dé SQtenibro dQ20t2

'ÚioS/20'12
'11:4'5:38
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