
PROJETO DE LEI Nº   25   DE 14  DE   MAIO   DE 2015

Autoriza o Poder Executivo a REVOGAR a Lei nº
2.177 de 27 de Dezembro de 2013 e FRACIONAR,
DESAFETAR  e  DOAR  área  pertencente  ao
município  de  Faxinal  do  Soturno/RS  a  qual  é
composta  pelos  Terrenos  Urbanos  45-A  e  45-B
ambos inscritos sob as matrículas 20.547 e 20.548
e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a REVOGAR em

seu inteiro teor a Lei nº 2.177 de 27 de Dezembro de 2013.

§ Fica mantida a matrícula nº 20.547 para o TERRENO URBANO 45-A

com  450m²;  e  a  matrícula  nº  20.548  para  o  TERRENO  URBANO  45-B  com

3.404,20m².

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a FRACIONAR

o TERRENO URBANO 45-B (matrícula nº 20.548)  com área superficial de 3.404,20

m²  em  dois  terrenos  urbanos   que  serão  denominados  45-B1  e  45-B2  com  áreas

superficiais de:

a) Fração 1 correspondente ao terreno 45-B1 com 1.203m² – conforme

mapa em anexo.

b)  Fração  2  correspondente  ao  terreno  45-B2   com  2.201,20  m²  –

conforme mapa em anexo.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESAFETAR o

TERRENO URBANO 45-A (matrícula nº  20.547) com área de 450m² e a Fração 1

mencionada no Art.1º desta Lei (1.203m² do Terreno Urbano 45-B – matrícula nº 20.

548 aqui nominado de 45-B1)

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo para a

empresa abaixo relacionada,  de acordo com o que dispõe o Art.  6º,  Inciso I  da Lei

Municipal nº 1.666 de 29 de Novembro de 2005, fazendo a DOAÇÃO de ambas as

áreas  Desafetadas  mencionadas  no  Art.2º  desta  Lei,  totalizando  área  de  1.653m²

conforme mapa anexo.



Parágrafo único  – A empresa beneficiária do incentivo será NILCE C.

MENEGHETTI & CIA LTDA ME – CNPJ nº 02.117.585/0001-50

Art. 5º -  O incentivo à empresa supracitada é cabível, uma vez que esta

apresentou, na íntegra, documentação estabelecida pelo Art.8º da da Lei Municipal nº

1.666 de 29 de Novembro de 2005 e teve a análise e aval do  Conselho Municipal de

Desenvolvimento, conforme Ata em anexo. 

Art. 6º - A Fração de terra nº 2 do TERRENO URBANO 45-B2  com

área de 2.201,20 m², permanece com a condição de Área Verde institucional pertencente

ao município de Faxinal do Soturno – RS.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa 

Senhores Vereadores

Ao  cumprimentá-los,  apresento-lhes  este  Projeto  de  Lei  que  versa  sobre  a

Revogação da Lei nº 2.177 de 27 de Dezembro de 2013 e o Fracionamento, Desafetação

e Doação  de área destinanda à construção da Empresa Nilce C. Meneghetti & Cia Ltda

ME – CNPJ nº  02.117.585/0001-50 com ramo de atividade a  fabricação de  massas

alimentícias. 

A justificativa para a revogação da Lei nº 2.177 de 27 de Dezembro de 2013,

encontra-se  no  não  interesse  de  ambas  as  partes  (Poder  Executivo  Municipal  e

Associação Comercial  e  Industrial)  em manter  a  permuta realizada naquela ocasião.

Entretanto, o dispositivo apresentado na referida Lei fez originar as matrículas nº 20.547

para o TERRENO URBANO 45-A com área de 450m²; e nº 20.548 para o TERRENO

URBANO 45-B com área de 3.404,20m², ambas pertencentes ao município de Faxinal

do Soturno até  a  presente  data,  o  que justifica  a  manutenção das  mesmas  (as  duas

matrículas).

Com relação ao Fracionamento, Desafetação e Doação, o que estamos propondo

neste Projeto de Lei é a doação de 1.653m² à Empresa Nilce C. Meneghetti & Cia Ltda-



ME, oriundos do somatório da área do TERRENO URBANO 45-A (450 m²) com a

fração de 1.250m² do TERRENO URBANO 45-B, para a empresa acima citada. Como

o intuito da empresa é realizar a construção de suas dependências, faz-se necessário que

ambas as frações de terra sejam desafetadas da condição de área verde institucional.

Deve-se mencionar que atualmente a empresa possui 4 funcionários atuando no

ramo alimentício. A partir da aprovação do presente projeto e construção de nova sede

industrial,  a  referida  empresa  pretende  contratar  mais  06  pessoas,   totalizando  10

trabalhadores. Também saliente-se que a Empresa atende a todos os quesitos previstos

na Lei nº 1.666 de 29 de Novembro de 2005 que institui o PROMUDE e foi aprovada

pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento – COMUDE. 

Com base no que dispõe o Art. 10 da Lei nº 1.666 de 29 de Novembro de 2005,

o Poder Executivo definiu somente a doação do terreno como incentivo à empresa Nilce

C. Meneghetti & Cia Ltda ME, devendo ser observados os seguintes dispositivos legais

quanto a doação de terrenos: Parágrafo Único do art. 51 da Lei Orgânica e Art. 7º da Lei

nº 1.666 de 29 de Novembro de 2005.

Assim sendo, encaminhamos projeto para vossa apreciação estimando que sejam

considerados os esforços da referida empresa em apresentar maior oferta de empregos,

aumento  da  produção  e  consequentemente  contribuir  com  o  desenvolvimento  do

município de Faxinal do Soturno – RS.

Atenciosamente,

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal


