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Excelentíssima Senhora,

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal'de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.• 147/11

Senhora Presidente:

Carazinho, 21 de outubro de 2011.
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Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n,o

147/11, desta data, o qual Autoriza o Município a permutar área concedida no D.istrito

lnduslriallron Albuquerque à Empresa Nortesul Indústria Metalúrgica LIda, para apreciação

sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justifica-se o presente projeto de lei, atendendo solicitação da pleiteante, que

necessita de uma área maior do que a inicialmente doada, tendo em vista que no inicio do

projeto o investimento girava em torno de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e hoje o

investimento praticamente dobrou, chegando a aproximadamente R$ 6.000.000,00 (seis

milhões de reais). Com o mercado de estruturas metálicas em franca expansão e com a

perspectiva de crescer ainda mais, o espaço atual de 16.000m2 se torna pequeno para os

planos de crescimento e desenvolvimento.

Ademais, no segmento'em que a empresa atua, a variação de níveis de área

(talude) dificulta o andamento de trabalhos, o que ocorre na atual área em que a empresa

está Instalada, onde o terreno é bastante acidentado e não tem como fazer um único

patamar, pois o desnível é de aproximadamente 10 metros. Segundo dados da topografia,

nessas condições a fábrica ficaria escondida, além dos custos de terraplanagem e

compactação do solo serem elevadlssimos (seguem em anexo orçamento para dois

patamares).
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Um dos fatores mais crlticos é a movimentação de materiais. pois os

depósitos de chapas e laminados. bem como da estrutura pronta são feitos no próprio pátio

e para colocar essa matéria prima para o processo produtivo não se pode perder tempo,

pois as máquinas não podem parar. Assim, trabalhando com desniveis ou patamares no

terreno dificulta e inviabiliza o negócio.

O projeto para este inicio de atividade contempla uma área mínima constRlída

de 1.900m2 devido ao problema da FEPAM. pois para uma constRIção acima desta área. a

empresa teria de acionar a FEPAM Estadual e com isto a perda de tempo é muito grande.

Assim, a empresa compromete-se a construir inicialmente, no mlnímo. a metragem citada

anteriormente, mas já com perspectiva de expansão a curto prazo.

Conforme explanado pelos representantes da empresa, os recursos

financeiros já estão liberados para dar inicio ao empreendimento. sendo que logo após a

liberação da área •.os mesmos iniciarão imediatamente os serviços de terraplanagem.

Segue anexo projeto de expansão da empresa, bem como Ata do Conselho

do Plano Diretor dos Distritos Industriais Carlos Augusto Fritz e Iron Albuquerque, que trata

da referida doação.

Atenciosamente.

AGALHÃES,

Prefeito.
oov
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Aos dezenove dias do mês db outubro ele 2011: reuniram-se n"asdependências da

Secretaria de dese~volvimento o Conselho do Distrito, a reunião foi conduzida pelo diretor do

Departamento -de' Indústria e comércio, João Batista P. de' Andrade, o primeiro assunto a ser
. .

colocado foi sobre a doação de uma área de 21.500m1 para a empresa Conpasul que

atualmente tem a cessão de' uso; da área, pois conforme correspondência enviada pela
1 •

empresa a mesma tem interesse erilnstalar seu e~critório no 'Iocal, o Sr. Gilberto, mostrou-se

contrário a doação, tendo .em vista tis Uoucos r/!fornos 'financeiros que a empresa trará ao ,

municipio. A doação será condicionada lenl::lo a empresa que se comprometer a emitir as notas

fiscais de serviço da Conpasul em Carilzinho, de modo que o ICMS gerado retorne ao

município. O segundo assunto tratado far em relação a troca de área da empresa Nortesul e a

doação de mais 16.000 m1 para a empresa, tbtalizando uma área de 32.oo0m1 , o Secretário

d•• Obras, Sr. Rudi, mostrou-se contráNo a doação de mais:área, tendo e~ vista a morosidade

em iniciar as obras na área já doada em 1010, o Sr. Hélio Bullau explanou que a empresa

mudou a constituição d•• seu contrato social passilhdo a ter como sócio proprietário o SIUPO

BEVELde Ma'rau, uma empresa sólida e.consolidada tendo um capital financeiro elevado o que

c••rtament •• ira alavanca r de imediato as construçÕt"s, informou também que a doação será

e'!1basada em diversas condicionantes expressas i.lo dispositivo 'Iegal de modo a visarem o

ace!eramento da obra, sendo distriblJidB da seg1jinte maneira: inicialmente permanece os

16.000 m' já doados, e depOis da construçãd da primeira fase da obra se;á doado mais 8.000

m
1
, e finalmente os demais !l.DOom' ",rão doados na conclusão da segunda fase, perfazendo. ,

o total de 32.000 mi solicitados pela empresa, salientado.q~e as construções a que se refer ••m

devem obedecer o estipulado na lei municipal que rege. que seja 20",(,de área construida

proporcionalment •• a área doada. O terceiro assunto foi sobre a doação de uma área de 3.690

m
1

para a empr ••sa Harbord R••frigeraçao .industrial, empresa que faz máquinas par. gelo, a

doação foi aprovada por todos os present ••s. O próximo a ser tratado foi em relação a doação
i

d•• área de 34 ht"ctares para a empresa TW Transportes no paio logístico, onde será construida

uma área de 50.000 m2, sendo que'â doação foi aprovada ~ortodos os presentes, outra área-a

ser doada no polo conforme mnnif~'Stação da em,'resa 865, é uma área de .4:5 hectares, a

doação foi aprovada por todos . O as;unto seguinte fai sobre a doaç50 de uma área de

6,073,90 m1 no distrito Industrial Carlos A. fritz .pilra a e,r,presa Comércio de Aparas Nossa

•,.•...•. ,
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Senhora do Carmo, pois a empresa atualmente esta instalada no bairro Santo Antônio, e a

mesma tem como ramo principal a ,'eciclagem, e esta tendo alguns problemas com os vizinho

e já esta com seu espaço físico bastante limitado. A doação foi aprovada por tocos, mas cOm

.condicionante de que a:mesma realize o cercamento invisível da área de modo que não haj

visibilidade do estabelecimento. Após.isso a re~niã~ foi ~ncerrada sendo lavrado a present

ata por mim e assinada por"todos .ospresentes.
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'. ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL
PREfEITURA MUNlClPAL DE CARAZINHQ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN'IO E MOBILIDADE URBANA.

. ,
Lista de presença da reuniãOdo Conselho do Distrito.lndustrial no dia 19/10/2011.

Nome Entidade Assinatura

Secretaria de Assuntos
Jurídicos
ACIC

CREA

CDL

Sindicato Varejista

Secretaria de Desenvolvimento

fVf-p.sorJ
--' ..•

i Secretaria de Obras .
í ';"'Jl • .J.•.~~ .

. . r SEPLANI JaifóJi.,.i'eo 'àlb-ecj{\~~iJ_

J.ll ~.~.('j.s /:9-J.w.,. Vice- Pr~feito
1

Deptb de Ind. e comércio I

.~.1llIvlh1 C~QAI jf
_~.Jz-"é--vL~:-'"
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PROJETO DE LEI N.o147, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011.

Autoriza o Município a permutar área
concedida no Distrito Industrial lron
Albuquerque à Empresa Nortesul Indústria
Metalúrgica Ltda.

Art. 1° Fica o Municlpio autorizado a:

1- reverter a área transferida à Empresa Nortesul Indústria Metalúrgica Lida
conforme Lei Municipal n.o7.266, de 23 de dezembro de 2010.

11- transferir à mesma empresa, mediante escritura pública de doaçao, um
terreno urbano, sem benfeitorias, com área de 32.000,00m2 (trinta e dois mil metros
quadrados), situado nesta cidade, no Distrito Industrial Iron Albuquerque, Setor 13,
Quadra 35, lote 01, quarteirão formado pelas ruas Lidio Bordignon, Bruno Buchholz,
Antônio Alveme Ferreira Gomes e Sebastião Olegário Haeffner, com as seguintes
confrontaçOes: ao NORTE com a Rua Bruno Buchholz, medindo 160,00 metros onde
faz frente; ao SUL com a Rua Sebastião Olegário Haeffner, medindo 160,00 metros,
onde também faz frente; ao LESTE com a Rua Antonio Alverne Ferreira Gomes,
medindo 200,00 metros onde também faz frente e ao OESTE com a Rua Lídio
Bordignon, medindo 200,00 metros onde também faz frente, conforme matrícula n.o
26.711 L.°2, do Registro de Imóveis de Carazinho, memorial descritivo, laudo de
avaliaçao e mapa de localização, que são partes integrantes desta Lei.

fi 1° A transferência referida no inciso 11se dará em três etapas, na medida
do cumprimento do cronograma de implantação da unidade industrial proposta pela
empresa, liberando-se uma área de 16.000m' (dezesseis mil metros quadrados) de
imediato, uma área de 8.000m2 (oito mil metros quadrados) assim que concluidas as
obras previstas para a primeira etapa do projeto e 8.000m' (oito mil metros quadrados)
restantes quando da conclusão da segunda etapa.

fi 2° A primeira etapa de obras prevista pela empresa consiste de
implantação de um pavilhão industrial para a produçao de estruturas metálicas com
área minima construida de 1.900m2 (mil e novecentos melros quadrados) e a segunda
etapa a ampliaçao de no minimo mais 60Om' (seiscentos metros quadrados) de área
construída.

fi 3° 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.O5.581/01 e suas alterações.

fi 4° Fica o Municlpio autorizado a providenciar o desmembramento do Lote
especificado no inciso 11em um lole de 16.000m2 (dezesseis mil metros quadrados) e
dois lotes de a.OOOm' (oito mil metros quadrados) para viabilizar o cumprimento do
disposto no fi 1°. ~
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Art. 20 Os prazos previstos no Art. 3° da Lei Municipal n.o 7.266/10 ficam
ajustados para:

I - 60 (sessenta) dias, contados da data da respectiva escritura pública,
para construir uma infraestrutura mfnima, que constará de terraplanagem da área e
inicio do cercamento, com, no minimo, instalação dos postes em concreto ou
alvenaria;

11- 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva escritura pública,
para iniciar as obras de construção, conforme o projeto apresentado ao Conselho do
Plano Diretor do Distrito Industrial Iron Albuquerque;

111- 1 (um) ano, contado da data da respectiva escritura pública, para
concluir as obras da primeira etapa;

IV - 2 (dois) anos, contados da data da respectiva escritura pública, para
iniciar as obras da segunda etapa;

V - 3 (três) anos, contados da data da respectiva escritura pública, para
concluir as obras da segunda etapa.

t 1° Não será considerado inicio de construção a colocaÇão de pedra
fundamental, exigindo-se, no mínimo, a aprovação prévia de projeto junto à Secretaria
Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, a instalação de canteiro de
obras e, ainda, a execução de obras que representa o minimo de 5% (cinco por cento)
da obra total, podendo, em caso de dúvida, a situação ser aferida por técnicos
municipais habilitados. '

t 2° Será considerada obra concluída aquela que tenha recebido a licença
de operação do órgão ambiental competente e a certidão de habite-se emitida pelo
Municfpio.

Art. 3° Ficam mantidas as demais disposições da Lei Municipal n.o
7.266/10.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de outubro de 2011.

SEPlANIDOV
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PARECER~CNICO

0TERRENO URBANO

OPOSTO DE SAÚDE

11•IMóvEL
ORESlOê'«:lA UNII'_1SO.AllA

OUMl>\llE AUTONoMAEMIWI.COlETlVA

12 . DADOS DE IDENTlFICAÇAO

COI'/lllI8UlNTEll
NORTE SUL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
ENO£REÇOCO lMOvEl.. llUAS
L1D1OBORDIGNON. BRUNO BUCHHOLZ, ANTONIO ALIlERNE FERREIRA GOMES e SEBASTlAO O. HAEFFN£R
BAI1lAO COIoCE UI'
DISTRITO INOUSTRIAL IRON ALBUQUERQIJE CARAZlNHO RS
OOCUMENTAÇAoCOiMÓ\IEl.
26.711

13.IMPLANTAçAO
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0AGuAPOTÁ\'El
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EQUlPAMENTQS URBANQS E SElMCOS
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OPlANA RETANGULAR NONIvEL

O•••AClM RIlCO DElNIJN!lAÇÁO

00•••DECL/IIE OEXISTENTE

0INCUNAÇÃO LATCRAL 01NElOSTENTE
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