
Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI  

De: CLEIDE ISABEL FLECK CONSERVAS   

       CNPJ: 20.056.194/0001-54  

  

Solicitação de Incentivos  

  

    Meu nome é Cleide Isabel Fleck e sou proprietária da empresa CLEIDE ISABEL FLECK 
CONSERVAS. Somos uma empresa com o DNA de Ivoti, minha empresa é filha desta cidade.  

     Sempre sonhei em ter a minha própria empresa, e a partir desta vontade iniciei nossas 
atividades em Abril de 2014 com o objetivo de produzir Conservas de Alta Qualidade sob a marca 
CAMILA CONSERVAS. Nossos principais clientes são os Supermercados da região. 

     Hoje temos 2 unidades produtivas no município de Ivoti, e pensando na expansão da nossa 
empresa adquirimos em 2020 um Pavilhão Industrial na Rua Peru, nº 449, Bairro Cidade Nova.  

     Nesse momento inicial neste novo endereço, assumimos um custo muito alto para fazermos as 
adaptações necessárias para realizarmos as nossas atividades. Foi um investimento necessário, 
mas com certeza teremos benefícios por que agora poderemos expandir nossa operação e nossa 
produção.   

     Nossa empresa conta com a colaboração de 5 funcionários e nossos produtos já são distribuídos 
por todo o Estado. Em 2020 nossa média mensal de Faturamento foi de R$ 44.000,00 e em 2021 
a média tem sido de R$ 43.000,00. Com o aumento de nossa capacidade produtiva esperamos ter 
que dobrar o número de colaboradores em um prazo de três anos. Com isso nossa expectativa é 
de dobrar nosso faturamento nos próximos dois anos. Nossa previsão de Faturamento mensal é 
de R$ 90.000,00.  

     Para que consigamos atingir nosso objetivo de crescimento, neste momento em que tivemos 
que investir bastante dinheiro no nosso Pavilhão Industrial na Rua Peru, faz-se necessário solicitar 
uma Ajuda / Incentivo para a nossa Prefeitura de Ivoti.  

  

Nesse sentido solicitamos Incentivos para as seguintes despesas:  

1) Despesas com terraplanagem e aterro;  
2) Despesas de IPTU durante 5 anos;  
3) Isenção nas Taxas do Meio Ambiente e Vigilância Sanitária;  
4) Mão-de-obra com infraestrutura consistente na construção de acessos, tubulação de 

esgoto e calçamento da rua lateral.  

       

     Diante do exposto e com a projeção do aumento de nossa produção, projetamos a necessidade 
de aumentar a quantidade de colaboradores que temos atualmente para 10 pessoas.  

     Certos de que seremos atendidos em nossas demandas e que isso irá beneficiar o Município de 

Ivoti com a geração de empregos e retorno de ICMS, agradecemos a todos pelo apoio.  

Muito obrigado.  

Ivoti – RS, 01 de Dezembro de 2021.  

_______________________________  

Cleide Isabel Fleck  



 

 

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI  

De: CLEIDE ISABEL FLECK CONSERVAS   

       CNPJ: 20.056.194/0001-54  

 

 

 
Termo de Compromisso 

 
     Nos comprometemos a trabalhar para expandir nossa empresa dentro do município de Ivoti. 

Como estamos investindo em nossa produção nesse Pavilhão Industrial, nosso objetivo é de 

consolidar cada vez mais nossa Indústria dentro do Município. 

     Nesse sentido o prazo para nos mantermos funcionando em Ivoti é indefinido, gerando desta 

forma retorno constante para o Município.      

 

 

Muito obrigado.  

 

Ivoti – RS, 01 de Dezembro de 2021.  

_______________________________  

Cleide Isabel Fleck  
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