
 

   

PROJETO DE LEI Nº 84 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015 

 
Autoriza o Executivo doar área para ins-

talação de empresa no Distrito Industrial. 
 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos para a empresa 
abaixo relacionada, de acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº 1.666 de 29.11.2005: 
 

I – RODRIGO MENEGHETTI – ME    CNPJ: 19.529.000/0001-01 
 

Art. 2º - Os incentivos de que trata o Art. 1º desta Lei são: 
 

A doação do lote de nº 50 (vinte e dois) constante da matrícula n.º 13.027, to-
talizando 1.000 m2 (um mil metros quadrados),  constante no Registro Imobiliário 
desta Comarca e, de propriedade do município de Faxinal do Soturno. 

 

             Art. 3° -  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Justificativa 
 
Senhores Vereadores 
 

Encaminho para Vossa apreciação este Projeto de lei que versa sobre a DOAÇÃO 
DE TERRENO no Distrito Industrial para a Empresa RODRIGO MENEGHETTI – ME    
CNPJ: 19.529.000/0001-01 que atua no ramo de artefatos de madeira (móveis, aberturas e 
outros).  Pretende, o proprietário e gerente,  construir um pavilhão  pré-moldado com área 
de 600 m² (seiscentos metros quadrados), com investimento inicial de R$150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais). Destes, R$ 50.000,00 com recursos próprios e o restante através de 
financiamento a longo prazo junto ao PROGER ou BNDES.  Atualmente a empresa possui 3 
(três) funcionários, e com este projeto pretende contratar 4(quatro) novos funcionários para 
atender a demanda de serviços. Possui uma produção inicial em média de 6(seis) unidades 
diversas de móveis projetoados, distribuídos em móveis residenciais e comerciais, onde a 
ampliação do estabelecimento, pretende dobrar sua capacidade produtiva. Para a realiza-
ção deste projeto a empresa necessita da área de 1.000 m² (um mil metros quadrados) pois 
o espaço será destinado à fábrica, atendimento ao cliente e Show Romm, espaço para ar-
mazenagem de matéria prima. Deste modo, tendo por base o que dispõe o Art. 10. da Lei 
Municipal nº 1.666 de 29.11.2005 este Poder Executivo definiu o incentivo possível de ser 
concedido e para tanto está submetendo a esta Casa para análise a aprovação. 
 

         Atenciosamente 
 
 
 

                                                                        Volnei Colvero Savegnago 
                                                                               Prefeito Municipal 


