
Projeto de Lei nº 104/18, que concede 
o prazo de 01 (um) ano de 
prorrogação para início das obras à 
empresa ANTEO OLIVATTO JUNIOR 
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OF. EXE Nº 360/18 
P. 23.624/15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 16 de outubro de 2.018. 

Senhor Presidente, 

Câmara Mu i1cipal de Bauru 
Diretoria de A.poio Legislativo 

2 2 OUT. 2018 

EN1RADA 
Hora 1o.lyS,• (a) 1° · · 

u 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o o to de Lei nº 104/18 que concede o prazo 
de 01 (um) ano de prorrogação para in!cio das obras à empresa AN O O IVA TIO JUNIOR EIRELI - ME. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
DAL. 
P/ leiturci no Expediente 
da Sessão Orc!inária do 
dia :<...:<_ I 'l D I 1 g 
em, <.:L. 1 o ITó_ · 

Al.EXSSAN RO BUSSOLA 
PRE DENTE 

ANEXOS: Leis Municipais nºs 6.931117, 6.972117, 7.029117 e 7.098118, Ata do 
Olivatto Junior Eireli. 

adem e oficias da empresa Anteo 
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P. 23.624/15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 104118 
Concede o prazo de 01 (um) ano 
de prorrogação para início das 
obras à empresa ANTEO 
OLIVATTO JUNIOR EIRELI -
ME. 

i 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° 

Ar!. 2º 

Fica concedido o prazo de 01 (um) ano a partir da publicação desta lei, para o início das obras da 
empresa ANTEO OLIVA TIO JUNIOR EIRELI - ME, cuja àrea foi concedida em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso pela Lei Municipal nº 6.972, de 26 de setembro de 2.017. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

1 PRiOC. NI 
FOlHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
16, outubro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de lei 
que, uma_ vez aprovado, ira conceder prazo para a emp'tesa ANTEO OLIVA TIO JUNIOR EIRELI - ME iniciar as 
obras pelas quais se obrigou, sobre o terreno concedido pelo Município de Bauru, em regime de Concessão de Direito 
Real de Uso . 

A empresa não conseguiu iniciar as obras nos prazos concedidos, apresentando como justificativa 
estar passando no momento por uma reestruturação financeira. 

A solicitação de prazo recebeu parecer favorável do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal - CAD EM, conforme Ata da reunião realizada no dia 12 de setembro de 2.018, encontrando-se em 
conformidade com o disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 6.93 l, de 2 éle o de 2.017 e suas alterações. 

Destarte pela relevância da matéria, contamos com 

SERVIÇO DE PROCED!1'.::NTOB lEG:slJ,n".:·.:s 
EncaJ · .har s Comissõa2 dJ: 

n...>O!S_<_•-•·••••~ 

Em, :-.i. l 10 / 1 

'- ALEXSSAN 
PP.E 

OBUSSOLA 
m: 
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Divisão de Desenvolvimento da Indústria 

SEDECON 

Ref.: Prorrogação de Pràzo ;· 

e0ocno53~cki/20i 'i? 
Data:IV ,a ,;;.o, g 

ÍJ(/ó 

,,. ·A empresa Anteo Olivatto Junior-Eireli -CNRJ;:.02:682.'091/0001~1a;1 Nem pelo ·. de L '- '· 

presente requerer a prorrogação do prazo:de?iníCiordas.obras no: lote4/2f66/0~ 

concedido pela Lei nº 6.972/2017 para o próximo.ano ( 2019) ;tendo em vista 

que a empresa no momento está passando por uma reestruturação financeira. 

Certo de vossa compreensão, aguardo o deferimento do pedido . 

Atenciosamente. 

. ~cM~~ 
C &A EMi3A~AGENS IND E cr.: ·. 

Rua José Costa Ribeiro, 2-37 
Jardim Vânia Maria 

CEP· 17.063-480 - Bauru/'.:P 
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 

Prefeitura Municipal de Bauru 

Ref.: Previsão de início de obra 

A empresa Anteo Olivatto Junior- Eireli ~ CNP~::-OZ.tl82 . .09170001-1.8;:'"qem 'pelo 

presente informar para o mês de Setembro/2C}j9··o. início das ·obras,no·lote · 
1 . 

1
4/Z 166/01 concedido pela Lei nº 6.972/20:17~ ~" ·'. · ...... ;· .. · .. · '· . ~ ~. · 

" 

Certo de vossa compreensão, aguardo o deferimento do pedido. 

Atenciosamente. 

C & A EMBALAGENS IND E Cf:\'. 
Rua José Costa Ribeiro, 2-37 

Jardim Vânia Maria 
CEP· 17.063-480 - Bauru/~P 

1b 
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P. 23.624/15 

IPRDC.N• 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.972, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.017 
Autoriza o Executivo a destinar uma área de 
terreno à Empresa ANTEO OLIVATTO JUNIOR 
EIRELI - ME, em regime de Concessão de Direito 
Real de Uso. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 5I da Lei Orgânica do Município 
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. Iº 

Art.2° 

Fica o Executivo autorizado a outorgar à empresa ANTEO OLIVA TIO JUNIOR EIRELI - ME, 
pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de uma 
área localizada no Distrito Industrial IV, com a seguinte descrição: 

Setor 04, Quadra 2166, Lote 01 -Distrito Industrial IV. 

Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão OI, da Rua Rubens Garcia, correspondente ao 
terreno pra fins industriais formado pela totalidade dos lotes OI, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 da quadra 29 do loteamento denominado Mario Luiz Rodrigues do 
Prado - Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru-SP, com o seguinte roteiro perimétrico: tem 
início num ponto cravado no alinhamento da Rua Rubens Garcia, quarteirão O 1, lado ímpar, na 
divisa com o lote 09, deste ponto segue distância de 40,00 metros até outro ponto, confrontando 
nesta linha com os lotes 09 e 20, deste·ponto deflete à direita e segue distância de 7I,OO metros 
até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Dimas Simonetti, quarteirão OI, lado par, 
deste ponto deflete à direita.em .cur\<a com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,I4 
metros até outro ponto,· fazendo esta: curva a confluência das Ruas Dimas Simonetti e Acácio 
Pereira, deste ponto segue na distância de 22,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha 
com a Rua Acácio Pereira, quarteirão 03, lado impar, deste ponto deflete à direita em curva com 
o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de I4,14 metros, fazendo esta curva a confluência das 
Ruas Acácio Per.eira e Rubens Garcia, deste ponto deflete à direita e segue na distância de 71,00 
metros até outro ·ponto, onde teve .infoio a presente descrição, confrontando nesta linha com a 
Rua· Rubens Garcia, encerrando umaárea de 3.I65,24 metros quadrados. Referido imóvel consta 
pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº Il5.5 l 7 do 2° Cartório de 
·Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP 6.382 e avaliado 
por R$ 126.609,60 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos). 

Na área descrita no art. 1 º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e exclusivamente para a 
construção e implantação de uma empresa para a fabricação de produtos de papel e cartonagem. 

Parágrafo único. Fica a Concessionária autorizada a tomar posse da área concedida a partir da publicação desta 
Lei, para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas. 

Art. 3° A Concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da 
publicação desta Lei e concluí-las no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, respeitados os 
planos aprovados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM, e 
observadas as normas urbanísticas fixadas pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

Parágrafo único. Fica a Concessionária obrigada a instalar na área concedida um painel de no mínimo 2,00 (dois) 
metros quadrados onde deverá constar o nome da empresa, o número da Lei que autorizou a 
Concessão, a metragem da área concedida, a metragem da área a ser construída, a data do início 
e término da obra determinada pela Lei. 

Art. 4° O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão do contrato, com a 
restituição da área ao Município, sem direito à indenização pelas benfeitorias nela introduzidas 
pela Concessionária, independentemente de notificação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.972/17 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 26 de setembro de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

.I>. , • 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ALINE PRADO FOGOLIN 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma'dallr . 

DANILO AL TAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

. ·-
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CADEM - CONSELHO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL . . 

Bauru, 12 de setembro de 201<t------...,.,.,,....-. _ _,.,~ 

Pauta n!! 09/2018 

Estiveram presentes na reunião os seguintes membros: SEDECON: Aline Fogol 

SEBRAE: Wilson Nishimura; SEPLAN:_ Luciana Ferreira; SEMMA:; Sindicato dos 
Empregados do Comércio:Edson Quintiliano Junior; ACIB: Rui Rocha Junior; 
SAGRA:; Convidado: Paulo Tebaldi. 

Justificaram a ausência os representantes: CIESP - Srs. Gino Paulucci e Domingos 

Malandrino; SAGRA- Sr. Jorge Abranches; SEMMA- Sra. Marta Cezar 

Faltaram e não justificaram as ausências, os conselheiros das seguintes entidades: 

1. Palavras Presidente do·CADEM 

Para ciência: o mandato dos membros do CONSELHO FISCALIZADOR DO FUNDO 
MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA·l:>E TRATAMENTO DE ESGOTO, do qual 

o CADEM faz parte se encerrou em julho/18. De acordo com a Lei 5357/06 os 
conselheiros podem ser reconduzidos· ·é· sôlititanf ".inéHcaÇãó de um membro do:· 
CAD EM para compor o referido Conselho FÍscalizador .... , '.:' -

Reunião junto ao DAESP e ANAC sobre o::Aéropdrto 'Mo\.Jssirtobias. 

2. Em Tramitação na Câmara_Municipa'I . 
Projeto de Lei n!! 68/18, que prorroga o prazo contido no art. 3!! da Lei nº 6732, de 06 
de out~bro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a destinar uma área de terreno à 
empresa UNIPETRO MARÍLIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso. 

• Projeto de Lei n!! 69/18, que al_tera a redação do art. 1!! da Lei n!! 7053, de 12 de abril 
de 2018, que avtorizou o Poder Executivo a doar uma área de terreno à empresa WFB 

COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 

CONCESSÃO DE ÁREA PELO SISTEMA DIGITAL 

. \ {S';' 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03 QUADRA 1532 LOTE 11 DISTRITO INDUSTRl~L li · ~ 
METRAGEM: 2662,45m2 

- EDITAL 01/2018 · 

. d l 
• 1 
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' ·01. duki Nutraceutica LTDA ME ófy.. : 

r • 
.. ·. 

Processo:21372/2018 

Ár~a ·d"'~ atuação: fabricação de produtos alimentícios 
; 

AnO.{fe Fundação: 15/07 /2004 - 14 anos 
~ 

Situação: Atualmente conta com 05 funcionários em uma área de 400m2 • Justifica 

que Gom a concessão poderá aumenta e diversificar sua produção com contratação 

de mais 1;2 funcionários dire~os no primeiro an9 de instalação, iniciando um projeto 

de "empresa 100% ecológica". O Índice de Liquidez Corrente de 0,88 (2017) indica 

que a empresa não possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso 

do exercício seguinte recursos suficientes para liquidar suas obrigações com 

vencimentos neste mesmo período, ou s~jél, para cada R$1,00 de dívida a empresa 
. . 

possui R$0,88. O Grau de Endividamento apurado indica que para cada R$ 1,00 dos 

recursos aplicados em Bens e D"ireitos R$ 0,42 tiveram origem em capital de 

terceiros {2017). Nesse caso (2017) a M·argém tte•Lucro Gp·eraéionál é de 44%. .. · 

· 02-:·Teixeira e Teixeira Serviços Ferroviârios'l:.TDA 'ME ,. •,,. 

Processo:26842/2018 

Área de atuação: man·utenção e repará'Çã6 dé"vêículos'fefroviários .. • 

Ano de Fundação: 09/08/2007 -11 anos · ' 

Situa·ção: Trata-se de empr.esa optante do ·simples Nacional. Alega possuir mais· de 

20 anos de experiência. no seu ramo de atuação e atualmente conta com 13 

funcionários. Justifica que com a concessão de área poderá aumentar seus lucros. 

r Não estima contratação de funcionárias nem outras atividades que revertam em 

• benefícios ao município. O Índice de Liquidez Corrente de 13,75 (2017) indica que a 

''·empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do 

exercício seguinte suficientes para liquidar suas obrigaçõ.es com vencimento neste 

mesmo período, ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida a empresa possui R$ 13,75. O 

Grau de Endividamento apurado indica que para cada R$ 1,00 dos recursos 

aplicados em Bens e Direitos R$ 0,13 tiveram origem em capital de terceiros (2017). 

Nesse caso (2017) a Margem de Lucro Operacional é de 39%. · 
! 

CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência das duas empresas apresentadas e 
concordam com a pontuação atribuída com base no anexo 1 da lei municipal 

p;· ~ -~ 
. ~;· 

L, ~" 
6931/2017. 

1 ' 
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I PRDC. Nli 
FOLHAS 

PROCESSOS FÍSICOS 

1. PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

1.1 ANTEO OLIVATIO JUNIOR EIRELl-ME 

Processo:23624/2015 

. ).11\ 

@1/i~ 
. 1 ~J· 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, 
papel-cartão e papelão·ondulados não especificados anteriormente. 

ANO DE FUNDAÇÃO: 07 /08/1998- 20 anos 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 04, QUADRA 2166, LOTE 01 DISTRITO INDUSTRIAL IV. 
METRAGEM: 3.165,24m2 

LEI DE CONCESSÃO: Lei nº 6972 de 26. de setembro de 2017 - vencimento do prazo 
de dois anos para con~lusão das obras em 26 de setembro d.e 2019. . . 

SITUAÇÃO: a empresa teve a área Setor 04, Quadra 2166, Lote 01 - Distrito Industrial 

IV concedida através da lei 6972/2017 de 26 de-setembro de 2017. Protocolou, em 16 

de ·agosto de 2018, ·pedido de prorroga~ã'0êdé'1níeià do pr{lzo· das· obras para ·2019, 
tendo como motivo reestruturação finá:O<:~íre}:.~:·r '·' : ·- ; · ·· • · .. 

CONCLUSÃO: os conselheiros aprovam â''s'ólidfa~é:l é' orienta'rfr á·Secrétaria -a' sólicttàr'' · ·: 
o mês de inicio das obras ao empresário!··:•; ' 1 

2.APROVAÇÃO DE PROJETO / " 1 • • ·".'' • _ _,,_,_. C'" · " 

2.1 TOBIAS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS· ·,:. 

PROCESSO: 14303/2018 

ÁREA DE ATUAÇÃO: instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. 

ANO DE FUNDAÇÃO: 11/09/2009 - 09 anos 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03 QUADRA 1021 LOTE 002 DISTRITO INDUSTRIAL 1 -

AVENIDA JOSÉ FORTUNATO MOLINA 3-120 
•. METRAGEM: área total 2.444,15m2 

- área a regularizar 345,92m2 

1 'TAXA DE OCUPAÇÃO: 40% . 

· SITUAÇÃO: Empresa apresenta projeto de regularização do prédio ·de uso 12 

encaminhado pela SEPLAN, depois de feito novo projeto, pois o primeiro não atendia 

a lei por tem TO 33%, conforme despacho à página 80 do processo. 
CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da correção feita quanto a taxa de 

ocupação e concordam com a aprovação do referido projeto. 

3. PRORROGACAO DE PRAZO 
3.1 ODAIR ANTONIO LUCIO DE BAURU - EPP &)) . 
PROCESSO: 32293/2013 \ tJ;' , 
ÁREA DE ATUAÇÃO: Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras. ' 

ANO DE FUNDAÇÃO: 06/02/1991- 27 ANOS 
IDENTIFICAÇÃO: Rua Dimas Simonetti, 1-15 - (SETOR 04, QUADRA 2170, LOTE 07)\ / 

Dl"'RITO INDUSTRIAL IV. . J_. ~;~aJ;'Z, lb 

ri 111 . ~ Jl? 
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I
PR.OC. N•-'---'-'2ti4/1_,___i ~d~) I 

·METRAGEM: 3.1~5,24m2 
. F~LHAS 1 i?< J 

LEI DE CONCESSAO: Lei 6634, de 27 de fevereiro de'-:::2-::0~15:::..-======~=~:l=J 
SITUAÇÃO: Empresa ODAIR ANTONIO LUCIO DE BAURU - EPP protocolou, em 

16/08/2018, pedido de prorrogação de 06 meses no prazo para conclusão das obras. 
(p387)- Prazo que já foi prorrogado 1 vez pela lei 7040, de 14 de março de 2018 (p 
382). 

CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da situação da construção e dada a 
situação apresentada no processo, concordam com a prorrogação do prazo por mais 6 

.meses. 

4. DOAÇÃO DEFINITIVA 
4.1· PLASUTIL- INDÚSTRIA E COMERCIO· DE PLASTICOS LTDA 
PROCESSO: 57823/2013 
ÁREA DE ATUAÇÃO: fabricação de materiais plásticos para uso· pessoal e doméstico'· .,. 
·ANO DE FUNDAÇÃO: 27 /12/2000 - 17.'a'rlós~:: '-1·• '.C-Íl.\~ ... ''1' 

IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03 QUADRA ldi.!i' Lé:itl:~d4-i..D1§i:RlttYINDÜSTRIA:L 1 · ... 1 : ' ' 

METRAGEM:.6.352,50m2 ·i ·" -;::. ;,, . •':,.,',:·;,"' ·. ·· · "· 

LEI DE CONCESSÃO: Lei 6724, de 22 de.setémb'ro·dé.:to1§ !. •' ,)' . • ..; 

SITUAÇÃO: em 30 de julho de 2018, a.erriprésa PLASU1\lL.'solititGiu a dóaç"ão définitiva .. 
da área SETOR 03 QUADRA 1025 LOTE.0'4 nÔ':D.ISTRl'ró :1NblJStRl1l.l:' ' .. . '·. ' -~··-./,, 

CONCLUSÃO: os conselheiros analisararT.1 o" pedido 'de doação definitiv<f e ·concordam 
com a solicitação. 

5. ANUÊNCIA PARA UNIFICAÇÃO 
.~.1 POLIMÁQUINAS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
PROCESSO: 54804/2018 
ÁREA DE ATUAÇÃO: fabricação de.máquinas e equipamentos para indústria 

ANO DE FUNDAÇÃO: 10/09/1975 
IDENTIFICAÇÃO: Av. José Fortunato Molina, 2-71 Distrito Industrial 1 (Setor 03, 
Quadra 1059, Lote 03) e Setor 03, Quadra 1059, lote 10 
METRAGEM: 7.690,65m2 (Setor 03, Quadra 1059, Lote 03) e 2.633,40m2 (Setor 03, 
Quadra 1059, lote 10) 
SITUAÇÃO: Em 11 de julho de 2016, a Polimáquinas comprou a área no Distrito 
Industrial 1 (Setor 03, Quadra 1059, Lote 10) da Metalúrgica Viking LTDA. Agora 
solicita unificação e certidão desta com a área que já ocupa na Av. José Fortunato 
Molina,. 2-71 Distrito Industrial 1 (Setor 03, Quadra 1059, Lote 03), transformando as 

duas áreas em uma de 10.324,05m2
• 

CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência do pedido de anuência para unificação 

d";,.,, "º"d"''m rnm o pod;do. · ~ fX;, · q,J"' ~ 

.1, f, ~ L 1rrf!< 
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6. APROVAÇÃO DE PROJETO 

6.1 Ll,JCIA SETSUKO ITOMAN OSHIRO 

PROCESSO: 58142/2018 

1 P~C. Nll 
FOLHAS 

ÁREA DE ATUAÇÃO: fabricação de massas alimentícias 

ANO DE FUNDAÇÃO: 29/05/1998 - 20 ANOS 

:~ 1 

IDENTIFICAÇÃO: RUA WALDEMAR PADILHA, 2-180 DISTRITO INDUSTRIAL Ili - SETOR 

04 QUADRA 2128 LOTE 01 

METRAGEM:-3.000m2 

SITUAÇÃO: solicita anuência para ampliação comercial, de projeto já aprovado pela 
SEPLAN, alterando a área construída de 1.818m2 para 2.816m2 apresentando uma 
Taxa de Ocupação de 74%, e ampliação de 998 m2

• 

CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram conhecimento do projeto apresentado e 
concordam com a aprovação do referido projeto. 

.•. CONFIRMAÇÕES DO RECEBIMENTO.DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO 

'(··-"· -7 - Tôdas as entidades foram comio~adas' por meio eletrónico sobre .a realização da · 
·. '':i .; '·;_:Reunião Ordinária .do' CAD EM, a 's'é·r rei~'Íitaffà:~e'rl-t'tzÍó9/2·GJ;8. à§ ::f!ít.i' -~~~ls.ecreºtariá do:•\?.· 
<·""'· "Desenvolvimento Econômico, RuaVirgil'i'ô M'altá'-nº 17-06'. "'·" '.:-"·· •·''"

0
'

1 
·, • "" .... , • . , .... 

:.:-:~ .. 
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P. 13.762/17 

:HI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 6.931, DE 27 DE JUNHO DE 2.017 
Estabelece normas à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda quanto à Cessão de Direito Real de 
Uso de imóveis do Município de Bauru e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº 

Art. 2° 

Fica criado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda um serviço virtual, 
1100 line", para fins de registro e tramitação de processos de interessados em conseguirem direito real de uso 
de imóveis do Município de Bauru situados nas cidades industriais, comerciais, atacadistas e de serviços. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda publicará chamamento público 
através de editais no Diário Oficial Municipal, durante 06 (seis) dias alternados, com no mínimo 60 (sessenta) 
dias de prazo a contar da primeira publicação para ciência daqueles que queiram instalar empresas em 
imóveis do Município, indicando detalhadamente quais imóveis estão disponíveis para concessão e se 
necessário mencionando o tipo de atividade preferencial a se instalar no local, evitando-se possíveis choques 
com atividades já instaladas nas imediações. 

Parágrafo único. Dependendo do interesse e da grandeza da área de terra a ser disponibilizada para direito real de uso a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda poderá mandar publicar o 
chamamento público por edital, uma só vez, em jornal de grande circulação local e estadual. 

Art. 3° As solicitações serão efetuadas de forma virtual, "on tine", única forma de inscrição, devendo a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Eéonômico; Turismo e Renda efetuar protocolos com numeração sequencial, 
visando transparência e fácil acesso ao andamento dos procedimeiitos por. P.arte çios interessados nos imóveis, 
munfcipes e autoridades em geral. 

Art. 4° Os interessados deverão fazer as solicitações de áreas juntando aos pedidos de forma virtual "on line" os 
documentos próprios de seus sócios e de diretores todos digitalizados. 

§· 1º Quando se tratar de empresas serão apresentados os seguintes documentos: 

§ 2' 

§3' 

Art. 5° 

contrato social e balanço patrimonial dos 03 (três) últimos exercícios; 
cadastro nacional de pessoa jurídica junto ao Ministério Federal; 

a) 
b) 
c) 
d) 

certidões federal, estadual e municipal, negativas ou positivas COfll efeito de negativas; 
compromisso do número inicial de empregos a serem utilizados, bem como previsão de criação de 
outros empregos mencionando os prams para tanto; e 

e) previsão de geração de tributos municipais. 

Dos sócios ou diretores serão apresentados, os seguintes documentos: 

a) cadastro da pessoa flsicajunto ao Ministério Federal; 
b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação, devendo os estrangeiros 

demonstrar situação regular de residência no pais; e 
c) certidões federal, estadual e municipal negativas ou positivas com efeito de negativas. 

Em casos excepcionais devidamente justificados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda poderá solicitar a aprcsentaçao de outros documentos que entender indispensáveis para a 
instrução do procedimento. 

Quando se tratar de empresa individual serão apresentados de fonna virtual "on tine" os seguintes 
documentos: 

a) cadastro da pessoa tisica junto ao Ministério Federal; 
b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação; 
c) os estrangeiros deverão demonstrar situação regular de residência no pais; e 
d) serão exigidos ainda. no que couber, os demais documentos solicitados às empresas coletivas. 
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Art. 6' 

§ l' 

§ 2' 

§ 3º 

Art. 7' 

Art .. 8' 

.Art. 9º 

Quando houver mais de um interessado no chamamento público para a concessão de uma mesma área 
municipal, através de direito real de uso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda deverá optar por aquela que for considerada melhor proposta. caso em que justificará os motivos da 
escolha, levando em consideração a geração de empregos, o faturamento previsto para os primeiros 03 (três) 
anos, a natureza da matéria-prima, o valor do investimento e a contrapartida ao município, segundo o número 
de pontos constantes do anexo 1, que faz parte integrante desta Lei, cujos critérios serão analisados pelo 
Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM). 

As empresas serão classificadas em ordem decrescente sendo a primeira aquela que somar o maior número de 
pontos e em caso de empate entre duas ou mais empresas, terá direito preferencial de escolha a microempresa 
(ME) e na falta desta a empresa de pequeno porte (EPP), de acordo com a Lei Complementar n' 123, de 14 
de dezembro de 2.006. • 

Em caso de empate em número de pontos, segundo consta do anexo I, entre duas ou mais micro empresas 
(ME) e na falta destas se houver empresas de pequeno porte (EPP) interessadas a classificação se fará por 
sorteio para o qual serão convidados os interessados para o acompanhamento, lavrando-se termo em até 60 
(sessenta) dias que será publicado no Diãrio Oficial Municipal. 

Do ato de classificação caberá recurso terminativo com efeitos devolutivo e suspensivo ao Prefeito Municipal 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência ou notificação da parte desclassificada. 

O deferimento dos requerimentos de direito real de uso de imóveis do Municfpio, deverã atender ordem 
cronológica de protocolos e quando isto não for possível, os motivos deverão ser explicados pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda cujo ato serã publicado no Diário Oficial 
Municipal. 

Todas as solicitações de áreas públicas~erão concedidas depois de avaliação por parte,do Conselho de Apoio 
ao Desenvolvimento Municipal (CAD EM), para quem serão enviados todos os atos do procedimento. 

Nas leis de concessões de áreas do município' para empresas coletivas'Ou individuais, constarão as exigências 
a serem cumpridas pelos concessionários, os prazos para o cumprimento das obrigações assumidas e em caso 
de inadimplemento a retomada do imóvel, independentemente de qualquer interpelação ou aviso prévio, sem 
indenização por parte do Município, sejam as benfeitorias até então realizadas úteis ou necessárias. 

Parágrafo único. Assinado termo de concessão as benfeitorias/construções a serem implementadas no imóvel deverão ter seu 
inicio no prazo máximo de 90 (noventa) dias, cujas obras deverão estar concluídas no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) meses, passando a concessionária a pagar desde então o Imposto Predial e Territorial Urbano 
(!PTU). 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, ãgua, telefone, manutenção e limpeza da área fisica 
do imóvel e outras taxas que por ventura possam incidir sobre o imóvel, correrão por conta exclusiva das 
empresas concessionãrias, arcando essas, inclusive, com a realização de obras de infraestrutura para as suas 
instalações. 

As concessionárias ficam obrigadas a apresentar os comprovantes dos pagamentos das obrigações constantes 
no artigo anterior, sempre que for exigido pelo Município, sendo ainda as concessionãrias responsáveis por 
eventuais perdas e danos que possam ser causados a terceiros e ao patrimônio público. 

São obrigações a serem cumpridas pelas concessionãrias e que obrigatoriamente constarão da lei ou do 
contrato a ser firmado o seguinte: 
1 - Não paralisar as atividades da empresa, por período superior a 03 (três) meses, após o início 

operacional da mesma, exceto se devidamente justificado e aceito pela Administração Municipal; 
II - Não ceder, nem tampouco transferir ou alienar a qualquer titulo o imóvel no todo ou em parte, 

durante a vigência do prazo de concessão de direito real de uso que serã de 10 (dez) anos após 02 
(dois) anos estabelecidos para as construções tisicas das empresas, salvo se a cessão, transferência 
ou alienação constar de avaliação do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal 
(CADEM), bem como autorização expressa do Prefeito Municipal; 

III - Não alterar a destinação do imóvel e nem modificar a finalidade empresarial para a qual houve a 
concessão; 

IV - Estar em dia com as devidas aprovações necessárias ao funcionamento da empresa perante órgãos 
públicos ou não; 
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Art. 13 

V - A qualquer tempo ou no mínimo a cada 12 (doze) meses. será realizada avaliação do cumprimento 
das obrigações constantes desta Lei ou contrato de concessão firmado; 

VI - Os impostos municipais, estaduais ou federais inerentes ao imóvel e atividades das empresas 
coletivas ou individuais concessionãrias, serão de responsabilidade ónica e exclusiva destas durante 
o período que durar a concessão ou após eventual doação do imóvel aos interessados; 

VII - Manter, desde sua instalação, pelo menos 70% (setenta por cento) de seu quadro funcionando e 
composto por pessoas residentes no município de Bauru, exceto no tocante àquelas funções que 
exijam mão de obra especializada não disponível no município; 

VIII - As concessionárias deverão prestar contrapartida ao Município ao receberem a concessão de terra 
nua. consistente em 20% (vinte por cento) do valor venal do imóvel em obras públicas definidas 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda. ou efetuar depósito 
do numerário correspondente no Fundo Municipal de Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura 
para aplicação nas suas cidades industriais, comerciais, atacadistas e de serviços; e 

IX - Quando se tratar de concessão de ârea contendo benfeitorias, as concessionãrias deverão prestar 
contrapartida ao Município consistente em 40% (quarenta por cento) do valor venal da terra e das 
benfeitorias, segundo avaliações efetuadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, cujos 
valores estabelecidos serão depositados no Fundo Municipal de Aquisição de áreas e Obras de 
Infraestrutura para aplicação nas suas cidades industriais, comerciais, atacadistas e de serviços 
arcando as concessionárias desde então com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

No caso de encerramento das atividades ou transferência da titularidade de pessoa jurídica para pessoa 
jurídica dentro do prazo de 10 (dez) anos, a empresa com autorização expressa da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON) e do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal (CADEM), poderá transferir a área concedida ou doada para terceiro desde que autorizada pela 
Câmara Municipal. 

Parágrafo único. No caso de transferência a empresa alienante poderá exigir indenização da ·adquirente pelas benfeitorias 
edificadas, cabendo ao.Municipio, a titulo de ressarcimento por conta dp alienante .. 10% (dez por cento) do 
valor venal do terreno para cada ano quC restar para completãr o prazo de 10 (dez) ânOs. · 

· .. :Art. 14 

' ' Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

, . ,, 

Vencido o prazo de 10. (dei;) anos dá.concessão de direito real de uso, cumpridas as exigências dest~ tanto 
para as concessões já realizadas Como iis por vir a realizar, o Município p'odCrâ ttánsferir definitivamente o 
imóvel através de doação, com· despesas de escritura e registro de respofi~·abilidade ~Xt:Illsiva Cios donatários. 

Os processos tisicas em tr3mitação na Secretariá Municipal de De~eilvolViinenfo Ecohômico, Turismo e 
Renda deverão·ser encerrados no prazo máximo de 180 (cei:i.to e oitenta) dias a contar da publicação desta lei, 
com deferimento ou não das concessões solicitadas até 31 de dezembro. de 2.016 . 

As despesas decorrentes serão suportadas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessãrio. 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, 27 de junho de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZEITA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ALINE PRADO FOGOLIN 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura. na mesma data. 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO! 

1 - GERAÇÃO DE EMPREGOS: 

Até 1 O empregos 03 nontos 
De t 1 a 20 emnreeos 10 nontos 
De 21 a 50 emnre2os 20 pontos 
De 51 a 100 empregos 30 pontos 
De 101a150 empregos 40 oontos 
Acima de 150 emore!!oS 50 nontos 

II- FATURAMENTO PREVISTO PARA OS PRIMEIROS 03 (TRÊS) ANOS: 

Até R$ 50.000,00 mensal OI oonto • De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 mensal 05 oontos 
De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 mensal 10 pontos 
De R$ 500.000,01 a R$ 1.500.000,00 mensal 15 nontos 
Acima R$ 1.500.000,01 mensal 30 nontos 

III - NATUREZA DA MATÉRIA PRIMA: 

Orie:inária do municfoio 08 nontos 
Ori2inária do Estado de SP 05 oontos 
Originária dos demais Estados 03 pontos 
Originária do. Exterior OI nonto - ' ... 

IV - VALOR DE INVESTIMENTO: 

Até R$ 50.000,00 01 oohto 

,' .· De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 , , 05 oon.tos 
De R$ 200..000,01 a R$ 400.000,00 10 pontos 
De R$ 400.000,01 a R$ 800.000,00 15 pontos 
Acima R$ 800.000,01 30 nontos· • V -CONTRAPARTIDA: 
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PROC. N• ;i<Jy 11~ 
FOLHAS 1g 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.029, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Dá nova redação ao art. 15, da Lei Municipal nº 
6.931, de 27 de junho de 2.017, que estabeleceu 
normas à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 
quanto à Cessão de Direito Real de Uso de imóveis 
do Município de Bauru e dá outras providências. 

.~ 

V 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1 o 

Art. 2° 

O art. 15, da Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2.017, que estabeleceu normas à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda quanto à Cessão de Direito Real de 
Uso de imóveis do Município de Bauru e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 15 Os processos fisicos em tramitação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Renda deverão ser encerrados no prazo máximo de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da publicação desta lei, com deferimento 
ou não das concessões solicitadas até 31 de dezembro de 2.016." (NR). 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, 22 de dezembro de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ALINE PRADO FOGOLIN 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

DANILO AL T AFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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P. 67.377/17 - 13.762/17 (capa) 

PREFEITURA MUNICIP-AL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N° 7.098, DE 02 DE AGOSTO DE 2.018 
Altera a Lei Municipal nº 7.029, de 22 de 
dezembro de 2.017, a qual alterou o art. IS da 
Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 
2.017, que estabelece normas à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda quanto à Cessão de Direito 
Real de Uso de imóveis do Município de 
Bauru e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAU1'U, pos termos do art. 5I da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº 

Art. 2° 

O art. 15, da Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2.017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 15 Os processos flsicos em tramitação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda, com pedidos de concessões solicitados até 31 de dezembro de 2.016, 
deverão ser encerrados até o dia 31 de dezembro de 2.018." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, 02 de agosto de 2.018. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS.NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ALINE PRADO FOGOL!N 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura., na mesma data. 

DANILO ALTAFIM PINHIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro-CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!.JRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

sente processo o Vereador: 
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C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

23 de outubro de 2018 . 
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• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 ·Fone: (14) 3235-0600 ·Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

23 de outubro de 2018 . 

DAVI DA SILVA 
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C!)RAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

«: ) 
LUIZ C" LOS RODRIGUES BARBOSA 

Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÁO OE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
24 de outubro de 2018. 

ERTO MEIRA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇIRAÇÃODE 
SAO PAULO 
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• 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Relator 

MARCOS ANTON:I~ 
Membro 

Sala de Reuniões, em 
24 de outubro de 2018. 

O--
Luiz e LOS RODRIGUES BARBOSA 

Presidente 

Rl~~LOQUETE 
Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!_)RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
' 

J 0 tZ.. ~s it,q<niiN' 



• CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 
É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

30 de outubro de 2018. 

LUIZ C~TAZINI 
Relator 



• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!,)RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

sàbia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenàrio a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
30 de outubro de 2018 . 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Membro 
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• 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Nomeio Relator(a) do presente processo o(a) Vereador(a): 

C b1"r11<A R1irv\°1· e&' 6mseí1ô 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro -CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum óbice 

quanto a sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃODE 

SAO PAULO 

• 

.. 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 

hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutinio do Egrégio Plenário a sábia 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

31 de outubr de 2018 . 

LOQUETE 
Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 12 de novembro de 2018. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão . 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 

Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 20 de 

novembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 

~~r..:~~ 
RONALDO ~OSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

AUTÓGRAFO Nº 7254 
De 21 de novembro de 2018 

Concede o prazo de 01 (um) ano de prorrogação para Inicio 
das obras à empresa ANTEO OLIVATIO JUNIOR EIRELI -

ME. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de sao Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica concedido o prazo de 01 (um) ano a partir da publicaçao desta lei, para o inicio 
das obras da empresa ANTEO OLIVATTO JUNIOR EIRELI - ME, cuja área foi 
concedida em regime de Concessao de Direito Real de Uso pela Lei Municipal nº 
6.972, de 26 de setembro de 2.017. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 

1 º Secretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~o . .,,~-~ 
RONALDO JóS~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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• Praça D. Pedro li, 1-50. Centro. CEP 17015-230 ·Fone: (14) 3235-0600 ·Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

01.DAL.SPL.PM. 197/18 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 20 de novembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7253 

7254 

7255 

7256 

7257 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 6881, de 15 de dezembro de 
2016, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa 
SISTEL ENGENHARIA L TDA, em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 
de autoria desse Executivo, que concede o prazo de 01 (um) ano de 
prorrogação para inicio das obras à empresa ANTEO OLIVATIO JUNIOR 
EIRELI ·ME; 
de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a organizaçilo do Sistema de 
Inovação do Município de Bauru e sobre medidas de incentivo à inovação 
tecnológica, à pesquisa cientifica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, 
á engenharia nilo-rotineira e à extensão tecnológica em ambiente produtivo no 
município de Bauru, e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 
de Turismo· COMTUR e dà outras providências; 
de autoria desse Executivo, que declara de utilidade pública a FUNDAÇÃO 
AMIGOS DE JOÃO BIDU. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

Excelentfssimo Senhor 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presid te 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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FOLHAS 3 ?t : 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N' 425/18 
P. 23.624/15 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 22 de novembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a · n' 7.145/18 que concede o prazo de OI (um) 
ano de prorrogação para inicio das obras à empresa ANTEO OLI TT JUNIOR EIRELI - ME. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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P. 23.624/15 

~ROC. NR 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.145, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.018 
Concede o prazo de 01 (um) ano de prorrogação 
para início das obras à empresa ANTEO 
OLIVATTO JUNIOREIRELl-ME. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° 

Art. 2º 

Fica concedido o prazo de O 1 (um) ano a partir da publicação desta lei, para o início das obras da 
empresa ANTEO OLIV ATTO JUNIOR EIRELI - M cuja área foi concedida em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso pela Lei Municipal 6 72, de 26 de setembro de 2.017 . 

Bauru, 22 de novembro e 2.018 . 

.--(/ /E P DO FOGOLIN 

SECRETÁRIA DE DESEN~~~IMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

Cumpridas as cxlgC!nclas legais 
encaminha~se o presente processo 
ao· Serviço de Microfiln1agem e 
Arquivo. 

Bauru •• 2'-.... J.. . •. 1 ..... 1.E. .. 
1 


