
Projeto de Lei nº 11/19, que autoriza o 
Poder Executivo a doar uma área de 
terreno à empresa TNT MERCÚRIO 
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PROC. N2 5 l g--
FOLHAS Â~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ==::J 

OF. EXE Nº 65/19 
P. 23.475/97 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Cârr1ar2 Mu iicipai de Bfluru 
Diretoria de- \paio Legislativo 

1 5 MAR. 2019 

EN1 R 
Hora1o.J,...Z5 (a) 

Bauru, 11 de março de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o 
Executivo a doar uma área de terreno à empresa TNT MERCÚ 

o"eto de Lei nº 11/19 que autoriza o Poder 
RGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS 

S.A. 

Atenciosas Sauda 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 

À 
D.A.L. 

P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia.Jt_; 01-_j 1=:1 
e _03j 1.5 

Anexo: Leis Municipais nº 4.284/98, 6.784/06 e a1t. 14 da Lei nº 6.931/17, Avaliação da área, Ata do Cadem nº 
l O/l 8 e Minuta do termo de doação. 
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P. 23.475/97 

IPROC.N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 11/19 
Autoriza o Poder Executivo a doar 
uma área de terreno à empresa 
TNT MERCÚRIO CARGAS E 
ENCOMENDAS EXPRESSAS 
S.A. 

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

Art. 1' Fica o Poder Executivo autorizado a doar à TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS 
S.A., uma área de terreno localizada no Distrito Industrial III, com as seguintes descrições: 

Setor 04, Quadra 2125, Lote 01: 

"Uma área de terras sem benfeitorias, destacada da "gleba A-1 '', identificada como quadra R no Distrito 
Industrial III - 1 ªEtapa, nesta cidade de Bauru, com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro inicia-se num 
ponto cravado no alinhamento da Rua Joaquim Pelegrina Lopes, quarteirão l, lado par e a 9,00 metros 
distante do alinhamento da Rua 11, dai segue pela citada Rua Joaquim Pelegrina Lopes, na distância de 
182,00 metros até outro ponto; deste deflete à direita em curva, com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento 
de 14, 13 metros até outro ponto, no alinhamento da Rua 10, quarteirão 1, lado par; deste segue na distância de 
66, 74 metros até outro ponto e confrontando nesta linha com a referida Rua 1 O, daí deflete à direita em curva 
com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, cravado no alinhamento da 
Rua Waldemar Padilha (antiga Rua 4), quarteirão 1, lado ímpar; deste segue na distância de 182,00 metros até 
outro ponto e confrontando nesta linha com a mencionada Rua Waldemar Padilha; dai deflete à direita e 
segue em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, cravado no 
alinhamento da Rua 11, quarteirão 1, lado ímpar e deste segue na distância de 66, 74 metros até outro ponto e 
confrontando nesta linha com a mencionada Rua 11; dai deflete à direita e segue em curva com o raio de 9,00 
metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, ou seja, onde teve início a presente descrição. 
encerrando uma área total de 16.878,47 metros quadrados, área esta destacada das glebas havidas pelas 
Transcrições n's 1.697, 1.690, 1.777. 1.797 e 2.283 da 2' Circunscrição Imobiliária, caracterizada no desenho 
SEPLAN nº 341 e avaliada em R$ 3.317.969,63 (três milhões, trezentos e dezessete mil, novecentos e 
sessenta e nove reais e sessenta e três centavos)''. 

Art. 2° A área descrita no art. 1° foi objeto de concessão de direito real de uso autorizada pela Lei Municipal nº 
4.284, de 16 de março de 1.998, alterada pela Lei Municipal nº 6.784, de 04 de maio de 2.006, sendo 
destinada única e exclusivamente para a construção de um terminal de transporte rodoviârio de cargas . 

Parágrafo único. A donatária, por ter cumprido todas as obrigações assumidas na concessão mencionada no caput do presente 
artigo, fica autorizada a receber em doação a área descrita no art. 1° a partir da data da publicação desta Lei. 

Art. 3' 

Art.4' 

Art. 5' 

Art. 6' 

A donatária obriga-se a manter no local atividade compatível com a regulamentação municipal das Cidades 
Industriais, respeitando a legislação vigente. 

O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tomará nula, de pleno direito, a doação feita revertendo 
o imóvel ao patrimônio municipal, sem que assista direito às acessões nele introduzidas. 

A donatária tem ciência de que a escritura de doação somente poderá ser lavrada após a regularização do 
Distrito Industrial III. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. N2 P/4V:_·_I 
L.:..F,:::OL::.::HA:::::S==~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
11, março, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o incluso projeto de lei que, uma 
vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a doar um terreno localizado no Distrito Industrial Ili, totali:z.a.ndo l 6.878,47 
metros quadrados para a empresa TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A. 

A ârea foi anterionnente outorgada para a empresa através das Leis Municipais nº 4.284, de 16 de março de 
1.998 e nº 6.784, de 04 de maio de 2.016, sendo destinada única e exclusivamente para a construção de um terminal de transporte 
rodoviário de cargas. 

As obrigações assumidas, segundo vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Renda, foram cumpridas e a empresa encontra-se em atividade no local. 

A doação ora proposta encontra amparo no art. 14 da Le" uni ipal n' 6.931, de 27 de junho de 2.017 e foi 
aprovada por unanimidade de votos pelo Conselho de Apoio ao Dese olvime to Municipal - CADEM, confonne Ata da 
reunião realizada no dia 10 de outubro de 2.018, sendo que nenhu a restri o foi feita pelas Secretarias Municipais de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda e de Planejamento. 

Atenciosas Saud es, 

SERVIÇO GE P?.OCEDIMWTCS Lr:GISIJ\TiVü~ 
En~mi r às e .. ~is.;õzs r!z: 

-·~·-··---... 

s Sega11a 
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P. 23475197 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 4.284, DE 16 DE MARCO DE 1998. 
Autoriza o Executivo a destinar uma área de 
terreno à EXPRESSO MERCÚRJ O SI A. em 
regime de concessão de direito real de uso. 

Eng' ANTONIO IZZO FILHO, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo l' -

Artigo 2° -

Parágrafo Único -

Artigo 3° -

Fica o Executivo autorizado a outorgar à EXPRESSO MERCÚRIO SI A, pelo prazo 
de 24 (vinte e quatro) meses, a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, de 
uma área de terra com 16.878,47 metros quadrados, localizada no Distrito 
Industrial Ili - I' etapa, cujo roteiro segue: 

Uma área de terra, sem benfeitorias, destacada da 11Gleba A-1", identificada como 
quadra R no Distrito Industrial III - l' etapa, nesta cidade de Bauru, com o seguinte 
roteiro perimétrico: "O perímetro inicia-se num ponto, cravado no alinhamento da 
Rua Joaquim Pelegrina Lopes, quarteirão 1, lado par e à 9,00 metros distante do 
alinhamento da Rua 11, daí segue pela citada Rua Joaquim Pelegrina Lopes, na 
distância de 182,00 metros até outro ponto, deste deflete à direita em curva , com o 
raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, no 
alinhamento da Rua 10, quarteirão 1, lado par, deste segue na distância de 66,74 
metros até outro ponto, e confrontando nesta linha com a referida Rua 1 O, daí 
deflete à direita em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 
metros até outro ponto, cravado no alinhamento da Rua Waldemar Padilha, (antiga 
Rua 4), quarteirão 1, lado ímpar, deste segue na distância de 182,00 metros até 
outro ponto e confrontando nesta linha com a mencionada Rua Waldemar Padilha, 
daí deflexão à direita segue em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento 
de 14,13 metros até outro ponto, cravado no alinhamento da Rua li, quarteirão I, 
lado ímpar, e deste segue na distância de 66, 74 metros até outro ponto, e 
confrontando nesta linha com a mencionada Rua 11. daí com deflexão à direita, 
segue em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros, até 
outro ponto, ou seja, onde teve início a presente descrição, encerrando uma área 
total de 16.878,47 metros quadrados, área esta destacada das glebas havidas pelas 
Transcrições números 1.697, 1.690, 1.777, 1.797 e 2.283 da 2' Circunscrição 
Imobiliária, caracterizada pelo desenho Seplan nº 341. 

A área descrita no artigo lª, a concessionária obriga-se a destiná-Ia única e 
exclusivamente para a construção de um terminal de transporte rodoviário de 
cargas. 

Fica a concessionaria autorizada a tomar posse da área cedida a partir da 
publicação desta lei para que possa alcançar as finalidades da lei aqui enunciadas. 

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 urbanlsticas fixadas 
pela Secretaria Municipal de Planejamento. 
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ref. LEl4284 

Artigo 4' -

Artigo 5° -

1 PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O não cwnprimento do disposto nos artigos anteriores detenninarâ a rescisão do 
contrato, com a restituição da área ao Município, sem direito à indeniução pelas 
benfeitorias nela introduzidas pela concessionária, independente de notificação. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Bauru, 16 de março de 1998 

ENGº ANTONIO IZZO FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

FERNANDO APPARECIDO SPAGNUOLO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

AURÉLIO DE ALMEIDA 
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO 

MARIA TEREZA MARINATO DE MATOS 
SECRETÁRIA INTERINA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

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

LUIZ CARLOS RODRIGUES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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P. 23.475/97 

PREFEITURA MUNICIPAL D 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.784, DE 04 DE MAIO DE 2.016 
Altera a redação da ementa e do "caput" do 
artigo 1 º da Lei Municipal nº 4.284, de 16 
de março de 1.998, que autoriza o 
Executivo a destinar uma área de terreno à 
empresa EXPRESSO MERCÚRIO S.A. em 
regime de Concessão de Direito Real de 
Uso no Distrito Industrial III. 

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

Art. 1 o 

Ar!. 2° 

Art.3° 

A ementa da Lei Municipal nº 4.284, de 16 de março de 1.998, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"LEI Nº 4.284, DE 16 DE MARCO DE 1.998 
Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno 
à TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS 
EXPRESSAS S.A. em regime de Concessão de 
Direito Real de Uso." (NR) 

O "caput" do ar!. lº da Lei Municipal nº 4.284, de 16 de março de 1.998, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1° Fica o Executivo autorizado a outorgar à TNT MERCÚRIO CARGAS E 
ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A. pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de uma área com 16.878,47 metros 
quadrados, localizada no Distrito Industrial III - l' Etapa, cujo roteiro segue:" (NR) 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 04 de maio de 2.016 . 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

GIANEDEFÁTIMAVAZ 
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. 

ANDRÉA MARIA LIBERA TO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

1 



• 

• 

1:~~~~2 57~ ,J. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.931/17 

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 finnado; 

VI - Os impostos municipais, estaduais ou federais inerentes ao imóvel e atividades das empresas 
coletivas ou individuais concessionãrias, serão de responsabilidade única 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 especialii.ada 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 numerãrio 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 área contendo benfeitorias, as concessionárias 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). 

Art. 13 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), poderã transferir a área concedida ou doada para terceiro desde que autorizada pela 
Câmara Municipal. 

Parágrafo único. No caso de transferência a empresa alienante poderã exigir indenização da adquirente pelas benfeitorias 
edificadas, cabendo ao Municipio, a titulo de ressarcimento por conta do alienante, 10% (dez por cento) do 
valor venal do terreno para cada ano que restar para completar o prazo de l O (dez) anos. 

Art. 14 Vencido o prazo de 10 (dez) anos da concessão de direito real de uso, cumpridas as exigências desta, tanto 
para as concessões já realizadas como as por vir a realizar, o Município poderá transferir definitivamente o 
imóvel através de doação, com despesas de escritura e registro de responsabilidade exclusiva dos donatários. 

Art. 15 Os processos tlsicos em tramitação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda deverão ser encerrados no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação desta lei, 
com deferimento ou não das concessões solicitadas até 31 de dezembro de 2.016. 

Art. 16 

Art. 17 

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

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, 27 de junho de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETIA 
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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DEPLAN 

Processo: 23.475/97 

PROC. N2_...._.....,.. ........ __,_ __ _ 

FOLHAS 
PREFEITURA MUNICIPA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO 

Bauru, 20 de fevereiro de 2019 

Assunto: Programa de Concessão de Área - Distrito Industrial ill 

OBJETO A V ALIADO 

Trata-se de uma área localizada no Distrito Industrial Ill, com 16.878,47 m2
, onde encontra instalada a 

empresa TNT MERCÚRIO, para doação definitiva de área através do programa de concessão. 

AVALIAÇÃO 

Por se tratar de um processo de concessão de área e não haver ofertas de mercado na região, que é 

exclusivamente industrial, adota-se como valor unitário aquele extraído da Planta Genérica vigente: 

,..,,.,...! ~ ........ .... 11.tor V.. TentlD!tal: tl ..... N0,111 

Total do li. LI-. M1,S5 ÃrndoT.,.no: .cat..975,21 ValorVeml PNdlll: 0,00 

Sltuaçlo do l..ot9: .... º Ãrn Trlbut6vel: .cat..975,28 ValorVeml Total: 11.tM.tl0,111 

e...., lnc:.ncll*ta: IO Ãrn nlo l'Jtbutjvel: IUH,00 &-=-Ãrn: 0,00 

Profunclcl8de IMdla: 720,S2 Ãrn Construlda: o.ao Valor llnposto: 73.0M,95 

Tau Serv. 8ombelro: 0.00 lumNçlo Publk:a: IO,tl 

Tipo ::- l=:m. JOAO RBEIRO DE BARRQ8 

lo.ta· 
FATO-DEVAL -· ALORIZA - ·-

Topogrjftco. 1,00 Erosivo: o.• Al1pmenlo: t ,00 

Olebm: 0,70 Dlvis. C6rr990= O,IO Enc:rav.clo: 1,00 

ProfUnclldade: 0,90 c:orr.çlo: 0,7' &quina: 1,00 

Figura 1 - Boletim Informativo Cadastral / 2018 (412338/001) 

CONCLUSÃO 

Apôs a análise do índice fiscal, considera-se o valor unitário de R$ 196,58 /m2• Aplicando tal valor à 

área de 16.878,47 m2
, resultam em).{$ 3.317.969 



CADEM - CONSELHO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL . . . 

Bauru, 10 d'e outubro de 2018, PROC. N2 ; :J,./J .9{;=;- e 

ATA n!! 10/201"8 FOLHAS 1b . 

1. Palavras Pre.sidente do CADEM 

2. Em Tramitação na Câmara Municipal 

3. Indicação do Membro Fiscalizador do Fundo de Tratamento de Esgoto 

Titular - Rui Rocha Junior 

Suplente - Luis Hen.rique Lopes 

• CONCESSÃO DE ÁREA DE PROCESSOS FÍSICOS 
1. ANUÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA 
1.1 Agropastoril dos Poções e Participações LTDA 
PROCESSQ: 43182/2009 (J.C SANTO ANTÔNIO LTl)A) 
ÁREA DE ÂTUAÇÃO: .armatenag~m, comercialização e distribuição d_e derivados de 
cachaça e produtos agropecuários · 
ANO DE FUNDAÇÃO: 21/05/1984 .. 

' .. 

IDENTIFICA,ÇÃO: Rua .. Ronise Mota Pe!goraro~' Lote 04, .Quadra 1, DISTRITO. 
INDUSTRIAL Ili 
LEI DE CONCESSÃO: Lei 6082 de 14 de junho de 2011 
METRAGEM: 3.488,04m2 

FATURAMENTO PREVISTO: R$ 150.000,00 mensal 
_ GERAÇÃO DE EMPREGO: 03 novos empregos 
• SITUAÇÃO: e_mpresa Agropasto.ril dos Poções e P;:irticipações LTDA :;olicita anuência 

para aquisição da área doada· à J.C Santo Antônio. Apresenta comunicado de aquisição . . . . 
da área e documentação da empresa, assim como seus produtos. Contrato social 
consta da página 312 a 325 e registro do estabelecimento válido até 2019 na folha 
310 verso. 

CONCLUSÃO: os conselheiros analisaram o pedido e concordam com a transferência 
da área 

1 . 



2 ANU~NCIA PARA LOCAÇÃO 
2.1 Rotobec do Brasil Indústria e Comércio LTDA 

· PROCESSO: 17084/2000 (MSU lnd. De Peças e Equipamentos Metalúrgicos LTDA) 
ÁREA DE ATUAÇÃO: fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios 
ANO DE FUNDAÇÃO: 06/05/2014 - 4 anos 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03 QUADRA 1532 LOTE 05 DISTRITO INDUSTRIAL li 
METRAGEM: 2000m2 

LEI DE CONCESSÃO: LEI 5621, DE 12 DE AGOSTO DE 2008 
LEI DE DOAÇÃO: LEI Nº 5319; DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005 
SITUAÇÃO: a empresa ROTOBEC solicita anuência para locar a área que pertence à 
MSU no DISTRITO INDUSTRIAL li. A MSU já tem a doação definitiva da área sem 
cláusula de inalienabilidade e apresenta descritivo das atividades da ROTOBEC na 
página 121 do processo e há parecer favorável do jurídico a partir da página 122. 
CONCLUSÃO: os conselheiros. receberam a proposta e não se opõem ao pedido de 
anuência para locação. 

3 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
3.1 Casual Comércio e Distribuidora de Materiais de Consttução e Acabamentos 

. PROCESSO: 47810/2014 :. . . : . . ,. . . . 

ÁREA DE ATUAÇÃO: comércio atacadista de materfais de éonst~u.çãÔ·em geral 
·ANO DE FUNDAÇÃO·: 08/11/2011- 7 ANOS . . ·. ·. · 

IDENTJFICAÇÃO: SETOR 04, QUARA 2170, LOTE 1 DfSTRIT<f~NDUSTRIAL IV 
METRAGEM: 1.565,24m2 

. 

LEI DE CONCESSÃO: Lei 696S/2017 
FATURAMENTO PREVISTO: R$ 79.536,00 
GERAÇÃO DE EMPREGO: 20 novos empregos 

- . SITUAÇÃO: empresa recebeu a co·hcessão em 05 de setembro de 2017, segundo 
• última vistoria. ainda não iniciou a obras, agora solicita mais 120 dias para que possa 

inida·r as obras. · · · · 

FOTOGRAFIA 

.. · 

CONCLUSÃO: os conselheiros analisaram o pedido de prorrogação de prazo e 

ooooonl•m <om m•i< 120 dl" do P'"º "'" lnklo do oon'1mção. ~ . I 

2 
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4 ANUÊNCIA PARA USO DA MESMA ÁREA . . 
4.1 Vega Log Eireli 
PROCESSO: 12058/1986 (Star Tem per) 

ÁREA DE ATUAÇÃO: transportes rodoviários 

ANO DE FUNDAÇÃO: 07 de fevereiro de 2018 

PROC. N2'-..:!...:.~~4'----:J. 

FOLHAS 

IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03, QUADRA 1061, LOTE 09 DISTRITO INDUSTRIAL 1 
METRAGEM: 2852,06m2 

LEI DE CONCESSÃO: LEI Nº 6.595, DE 20 DE·NOVEMBRO DE 2.014 

SITUAÇÃO: a empresa ·STAR TEMPER Vidros LTDA apresenta recurso referente à 
solicitação de permissão da instalação da empresa de transporte VEGA LOG no 

mesmo imóvel para atuarem em conjunto. Informa que a empresa irá gerar cerca de 

25 empregos diretos e indiretos com faturamento anual R$ 1.500.000,00. As 

empresas têm o mesmo quadro societário, sendo do mesmo grupo. 
VER MANIFESTAÇÃO DO JURÍDICO 

CONCLUSÃO: os conselheiros analisaram o pedido de anuência e concordam com o 
• ./uso da mesma área pelas duas empresas, 

5. APROVAÇÃO DE PROJETO 

5.1 Luis Henrique Cardoso Patricio (Forte Box .:...:c:.:artonagem Henrique) 
.PROCESSO: 19901/2018 . . . . 

ÁREA DE·ATUAÇÃO: fabricação de chapas e embálagêns de papelão 
ANO DE F"UNDAÇÃO: 24/05/1988:..:. 30 anós ·· · 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03 QUADRA 153"4- LOTE t, DISTRITO INDUSTRIAL li 
METRAGEM: 2662,45m2 

... :· 

.-

SITUAÇÃO: empresa apresenta p·rojeto de construção aprovado pela SEPLAN com TO 
48%. 

CONCLUSÃO: os conselheiros concordam com o projeto apresentado e com o TO 

• acima de 40%. 

6. DOAÇÃO DEFINITIVA 

6.1 C. CANEDO COMERCIAL LIMITADA 

PROCESSO: 35584/2009 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 

ANO DE FUNDAÇÃO: 23/05/2002 - 16 anos 
fDENTIFICAÇÃO: Setor 04, Quadra 2129, Lote 01, DISTRITO INDUSTRIAL 111 
METRAGEM: 4.492,48m2 

LEI DE CONCESSÃO: LEI Nº 5.886, DE 25 DE MARÇO DE 2.010 
FATURAMENTO PREVISTO: R$599.856,69 

EMPREGOS: possui 36 trabalhadores 

SITUAÇÃO: e.mpresa recebeu a área no Distrito Industrial Ili através .da Lei Nº 5.886, 

de 25 de m•'<O de. 2 010 Em de<em.bro de 20~,~:;" ~º'~ 



de:finitiva. Segundo vistoria realizada, ª· empresa_ está em_ funcionamento e _cumpriu 
todos os requisitos da concessão. 
CONCLUSÃO: os conselheiros analisaram o pedido de doação definitiva e concord~m 
com a solicitação. 

PROC. N2_..::!....!q..~'-f---! 

7.. CONCESSÃO DE ÁREA ~F~OL~HA~S=====::;:::.===-i 
7.1 PIRÂMIDE LOGÍSTICA (JOSÉ DO PATROCÍNIO & CIA LTDA) 
PROCESSO: 62497 /2017 
ÁREA DE ATUAÇÃO: transporte rodoviário de cargas 
ANO DE FUNDAÇÃO: 13/12/2013 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03, QUADRA 1532, LOTE 09 DISTRITO INDUSTRIAL li 
METRAGEM: 4.000m2 

SITUAÇÃO: empresa protocolou em dezembro de 2017, documentação para solicitar 
concessão da área Setor 03, quadra 1532, lote 09 no Distrito Industrial. li.· O local 
servirá de base operacional para guarda, manutenção e organização da frota que 

e' distribui combustível a granel, óleo diesel, gasolina álcool e gás de cozinha GLP para 
região de Bauru e interior do Estado de .São Paulo. Após deliberação do CADEM em 
ATA anterior, foi solicitado informações, as quais foram enviadas pelo empresário: 
*Faturamento Estimado - R$ 2.800.000,00anual .. · 
*.G_eração de Empregos - 28 contratações:: . 

-· * Pre-projeto da obra - anexo à página 11.o:do processo 
*Crónogi'a~tna da construção - anexo à págÍna Í12 do proce:;so - ,. 
CONCLUSÃO: os conselheiros receb'eran'i ó)edido e aprovam por 8 votos. favoráveis.€! 
1· contrario. 

· 8. DOAÇÃO DEFINTIVA 

&:1 TNl Mercúrio 

• ~ROCESSO: 23475j1997 
. AREA DE ATUAÇAO: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 

mudanças, intermunicipal, interestadual e internaCional 
ANO DE FUNDAÇÃO: 23/12/1994 - 24 anos 

IDENTIFICAÇÃO: SETOR 04 QUADRA 2125 LOTE 01 DISTRITO INDUSTRIAL Ili 
METRAGEM: 16.878,47m2 

LEI DE CONCESSÃO: Lei Municipal nº 4.284, de 16 de março de 1.998 
~ITUAÇÃO: a em.presa recebeu a concessão através da lei 4284/1998, agora solicita a 
doação definitiva da área anexando documentos a partir da página 224 do processo: . 
última alteração contratual, último balanço patrimonial, última guia do FGTS e 
HABIT~-SE. 

CONCtUSÃO: os conselheiros aFralisaram o pedido e concordam com a doação 
defiRitiva da área. 

( 



9. APROVAÇÃO DE PROJETO 

9.1 BIKE FIX INÓÚSTRIA E COMÉRCiO DE PARAFUSOS 
PROCESSO: 62242/2018 
ÁREA DE ATUAÇÃO: Fabricação de outros produtos de metal não especificados 

anteriormente 
ANO DE FUNDAÇÃO: 25/01/2000 - 18 ANOS 

IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03 QUADRA 1528 LOTE Ó3 DISTRITO INDUSTRIA li 
METRAGEM: 1.500m2 

l:EI DE CONCESSÃO: LEI Nº 5164 DE 07 DE JULHO DE 2004 
SITUAÇÃO: empresa apresenta correção na área a construir e projeto de construção, 

agora com TO 44%. 
CONCLUSÃO: os conselheiros concordam com o projeto apresentado e com o TO 

acima de 40%. 

·10. ANUÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA 

.. 10.1 CHOCOCHIC COMÉRCIO DE DOCES LTDA'(AD & AD COMÉRCIO) 
PROCESSO: 35924/1995 
ÁREA DE ATUAÇÃO: 17 /08/2009 - 9 anos 

. ,. 

ANO DE FUNDAÇÃO: Comércio atacadista de outr!:)s equipamentos e artigos de uso. · •. , 
pessoa.1 e dÓinéstico não especificados.anteriormehte 
IDl:NTIF.ICAÇÃO: SETOR 03 QUADRA 1634 LOTE Ol·QISTRITO INDUSTRIAL 1 

.~ . 

METRAGEM; s:259,20m2 · · 

LEI DE.DOAÇÃO: LEI Nº 4091 DE 11 DE JUN~O DE 1995; . ,:· ; ' 
SITUA(;Ão: a empresa Choc~chic recebeU a d.o:ação da área no Dl.STRITO INDUSTRIAL 

1 através da LEI Nl! 4091 DE 11 DE JUNHO DE 1996. Agora, seus proprietários solicitam 
anuência do CADEM para realizar a transferência da área, através de doação, para sua 
filha Andrea Tobias Almeida. · 

CONCLUSÃO:· os conselheiros analisaram o pedido e concordam com a transferência 
• da área. 

11. ANUÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA 

il.1 Irmãos Gabas LTDA (MT Industria e Comercio) 
PROCESSO: 1647/1970 
ÁREA DE ATUAÇÃO: Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal 
ÀNO DE FUNDAÇÃO: 02/03/2005 - 13 anos 

IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03 QUADRA 1016 LOTE 02 DISTRITO INDUSTRIAL 1 

.METRAGEM: 5925m2 A;\ 
LEI DE C:OAÇÃO: Lei 1764 de 31 de outubro de 1973. - \\' ~'.. 
SITUAÇAO: a empresa recebeu a doação da área através da Lei 1764 de 31 de outubro 
de. 1973. Agora, seu.s proprietários so,licitam anuência cjo CADEM para r~alizar a 

t<an,;fecênda da ácea, atrnvé' d•. doação, parn "" ijlho 9:T~".'.;,1; ~ ~· 

, .. 

" ... 

l 

L 



CONCLUSÃO: os conselheiros analisaram o pedido e concordam com a transferência. 
da área. 

11. UNIFICAÇÃO DE ÁREA 
11.1 Plasútil Indústria e Comércio de Plásticos 

PROCESSO: 44765/2018 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Fabricação de artefatos de materialplásti1m para uso pessoal e 
doméstico 
ANO DE FUNDAÇÃO: 27 /12/2000 - 18 anos · 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03 QUADRA 1024, LOTES 01, 02 E 03 DISTRITO INDUSTRIAL 1 

METRAGEM: 22030,36m2 (METRAGEM DAS ÁREAS UNIFICADAS) 
SITUAÇÃO: empresa apresenta projeto de unificação das suas três áreas, aprovado 
pela SEPLAN. Desenho das áreas separadas e depois unidas estão presentes na página 
24 do processo. 

·CONCLUSÃO: os conselheiros receberam o pedido e não se opõem a unificação da 

• 

CONFIRMAÇÕES Do RECEBIMENTO DE coNvocAçÃo PÁRA REJl\l1Ão . . . . . . 

7 - Todas as entidades foram convocadas por meio eletrônico sobre a realização da. 
Reunião Ordi~árià do CADEM, à ser realizada e·m 1.0/10/2018.às ãSh ha Secretaria do •. 
Desenvolvimento Econômiéo, Rua Virgilio .Malta nº .17-06> 

8 - A Presidente ressalta a necessidade da justificativa na convocação em caso de 
não comp.arecimento. Agradece a presença e a participação de todos os 
Conselheiros . 

~s~osalin 
Vice-presidente 
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~ 
Marta Ribeiro Pi. ez Cezar 

SEMM 

Luís Henrique Lopes 
Sindicato dos Contabilistas 

1 PRÓC. N2 
FOLHAS 
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LISTA DE PRESENÇA 

CADEM - CONSELHO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

CONSELHEIROS 

PRESIDENTE Aline Prado Fogolin 

Vke- Presidente Rafael Nunes Rosalin ~ 
FONE (14) 3227-7819 
E-MAIL desenvolvimento@bauru.sp.gov.br 
ENDERECO Rua Virnilio Malta 17-06 

Secretaria de Planejamento h -
~\ j h( ). 

TITULAR Luciana Gabriel Ferreira ,_ 

SUPLENTE Paulo Sergio Rossi 
'1 

FONE (14) 3235-1147 / 3235-1091 
E-MAILS planejamento@bauru.sp.gov.br;lucianaferreira@bauru.sp.gov.br 

Av.Dr. Nuno de Assis 14-60 
ENDEREÇO .. .. 

.• .. 
.. ·' . . . 

S-E!cretaria da Agricultura 
.. !." 

/) ... . 
.. J,,,,_ ' 'TITULAR Jorge Luiz Abranches '· 

... 

'SUPLENTE. Rafael Santana de Lima (_ 
1--_ \ 

FONE 3223-1675 / 3214-4255 
E~MAIL. agricultura@bauru.sp.gov~br 
ENDERECO Av. Nuno de Assis 14-60. 17020-310 

Secretaria do Meio Ambiente 

TITULAR Marta Ribeiro Alves Cezar 'v\fu.., - - - ~'-

SUPLENTE Thais Cristina Hokamura 
\ 

FONE (14) 3234-6849/3239-2766/3234-6849 meioambiente@bauru.sp.gov.br; 
E-MAIL martacezar@bauru.sp.gov.br; 
ENDERECO martacezarlíih1ahoo.com.br: thaishokamurarn>bauru.sn."ov.br 

EMPRESA Sindicato dos Contabilistas 

TITULAR Luis Henrique Lopes 
/7Y.rl. TL J. • 

""",,, ,/ ...... _ __. 1 

SUPLENTE Augusto Cesar Bueno Faria 

FONE (14) 3227-8515/3235-4242 
E-MAIL sindçonbru@uql.com.br;luis.lopes@rnxassessoria.com.br; . 
ENDERECO a LI P'UStO. faria rn>conta bilida d e inte 1 i "ente .CO m. b r 
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EMPRESA CIESP . --· 
-.;r 

TITULAR Gino Paulucci Junior / 
SUPLENTE Domingos Antonio Malandrino 

FONE {14) 3203-7757 /4009-2000 Luciana polimáquinas 

E-MAIL ciesp@ciespbauru.com.br ;gino@polimaquinas.com.br 

ENDEREÇO 
.. 

EMPRESA SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMÉRCIO DE BAURU ~ 

WM;t "ITÜLAR Edson Quintiliano Junior 
./ ( 

// 

!iUPLENTE Leandro de Oliveira I~ I 

FO.NE (14) 3233-3011 

E-MAILS diretoria@secbau.com.br ~ " 
ENDERECO ~dsonjornalismobauru@gmail.com / 

/ 
// ~- /\ . I '/ 

EMPRESA ACIB f I / . \ / J,' 
TITULAR Rui Rocha Junior \ i!. . .!_ ·~ 

. .."' ·nf;<'L./ J. Y. ~· 
SUPLENTE Sandra·R. F.Faria e Silva ~///"" .. 

) ; . ...,,. 
FONE 

.. . 
(14)99772"1616 /3234,5962 l~ 

.. 
--~ < .: ·. :: . ~:' . -. . . 

.. 
E-MAILS acib@acib,org.br;rniroch@uol.comJ:i . ' 
ENDEREÇO Rua Ba.ndeirantes 8-78~ Centro. 17015-011 . 0._" 

.. 
17 
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EMPRESA / / ·\ 
.. . 

SEBRAE ' I ' 1 , . 
TITULAR Wilson Nishimura 

.\/Ai 1fJJ 
1/ 1~Pfl t-,, -

SUPLENTE /{ 
--· : / Newton Rosseto 

FONE (14)3104-1715/wilsonn@sebraesp.com.br;neW!ri'>rif@sehra lSP.com.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE DOAÇÃO n' 
PROCESSO 23.475/97 

TERMO DE DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL QUE O MUNICÍPIO DE 
BAURU FAZ À EMPRESA TNT MERCÚRIO CARGAS E 
ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A. 

Aos ___ dias do mês de do ano de dois mil e dezenove o MUNICÍPIO DE BAURU, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 46.137.410/0001-80, representado pelo Prefeito Municipal 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, doravante denominado DOADOR e do outro lado a empresa 1NT MERCÚRIO 
CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A., doravante denominada DONATÁRIA, com sede nesta cidade de Bauru/ SP na 
Rua Romeu Labone, n' I-80, Distrito Industrial III, inscrita no CNPJ/MF sob n' 95.591.723/0082-84, neste ato representada por 
seus sócios ANTONIO FLAUZINO DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n' 
16.196.254-3 SSP/SP e CPF/MF nº 037.850.798-26 e MURILO CAMPESATO CUSTÓDIO DA SILVA, brasileiro, casado, 
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 45.728.728.772-X SSP/SP e CPF/MF n' 697.773.811-15, ambos com 
domicílio na cidade de São Paulo na Avenida marginal esquerda do Tietê, nº 2.500, prédio administrativo, 2° andar, Vila Jaraguã, 
CEP. 05118-100, com suporte no parágrafo 2º do art. 68 da LOMB, combinado com o art. 14 da Lei Municipal nº 6.931, de 27 de 
junho de 2017 e Lei nº /2019 pactuam entre o que abaixo se encontra especificado e regrado: 

1.1. 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DA DOAÇÃO 

O objeto da presente doação se refere ao terreno a seguir descrito: 

Setor 04, Quadra 2125, Lote 01: 
"Uma área de terras sem benfeitorias, destacada da "gleba A-1", identificada como quadra R no Distrito 
Industrial III - 1ª Etapa, nesta cidade de Bauru, com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro inicia-se num 
ponto cravado no alinhamento da Rua Joaquim Pelegrina Lopes, quarteirão 1, lado par e à 9,00 metros 
distante do alinhamento da Rua 11, dai segue pela citada Rua Joaquim Pelegrina Lopes, na distância de 
182,00 metros até outro ponto; deste deflete à direita em curva, com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento 
de 14,13 metros até outro ponto, no alinhamento do Rua 10, quarteirão 1, lado par; deste segue na distância 
de 66,74 metros até outro ponto e confrontando nesta linha com a referida Rua 10, daí deflete à direita em 
curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, cravado no alinhamento 
da Rua Waldemar Padilha (antiga Rua 4), quarteirão 1, lado ímpar; deste segue na distância de 182,00 metros 
até outro ponto e confrontando nesta linha com a mencionada Rua Waldemar Padilha; daí defleteà direita e 
segue em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, cravado no 
alinhamento da Rua 11, quarteirão 1, lado ímpar e deste segue na distância de 66,74 metros até outro ponto e 
confrontando nesta linha com a mencionada Rua 11; daí deflete à direita e segue em curva com o raio de 9,00 
metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, ou seja, onde teve inicio a presente descrição, 
encerrando uma área total de 16.878,47 metros quadrados, área esta destacada das glebas havidas pelas 
Transcrições nº 1.697, 1.690, 1.777, 1.797 e 2.283 da 2" Circunscrição Imobiliária, caracterizada no desenho 
SEPLAN nº 341 e avaliada em R$ 3.317.969,63 (três milhões trezentos e dezessete mil novecentos e sessenta 
e nove reais e sessenta e três centavos)". 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA DONATÁRIA 

2.1. A DONATÁRIA se obriga a manter no local atividade compatível com a regulamentação municipal das 
Cidades Industriais, respeitando a legislação vigente, permitindo que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda - SEDECON realize vistorias anuais para comprovar a atividade compatível com a legislação em vigor. 

2.2. A transferência do imóvel será efetivada somente após a regularização do loteamento Distrito Industrial Ili, 
ficando ciente desse fato a DONATÁRIA. 

2.3. A DONATÁRIA, após comunicada expressamente da regularização do Distrito Industrial III terá o prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a lavratura da escritura de doação e do registro no Oficial de Registro Imobiliário 
competente, arcando com os custos de ambos. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO 

3 
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PROC. N~_.;;....-t--'-""'-1---- I 

'FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a revogação da doação, com a restituição 
da área ao Município, sem direito à indenização pelas benfeitorias nela introduzidas, sendo a empresa DONATÁRIA notificada a 
desocupar o local no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
Ref. TD nº 

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, com exclusão de outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento. 

4.2. E assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo relacionadas, tudo para que 
produza seus efeitos jurídicos e legais . 

TESTEMUNHAS: 

RG 

RG 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO/DOADOR 

TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS SA 
DONATÁRIA 

TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A. 
DONATÁRIA 

4 
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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 JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio~ator do presente processo o Vereador: 

~ML~~\ ~ 
Em1:Jde ~ de 2019. 

ALEXSS 



• 

• 

• 

~Ô/Jzamkio~ tÚ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

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 

19 de março de 2019 . 
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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 
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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. 

Relator 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

19 de março de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presi 

Membro 

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

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

de 2019. 

Y~~TO 
A::>~r:Cciente 
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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 
20 de março de 2019. 

Relator 



• 

• 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

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 . 

Relator 

LUIZCA 
Membro 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
20 de março de 2019. 

YA~~MENTO 
'~m~r~~:~e 

MILTON C 
Membro 



• 

• 

• 

l'tlOC. Nll~i:::2-~-'-l.._,... 

~ÔHttVa~~~~z=rr= 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

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 
26 de março de 2019. 

Relator 
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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 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. 

sábia decisão final. 

• 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
26 de março de 2019 . 

Relator 

Membro 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

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

J~ ~(o2rt 
Em j,]de 'MAAW de 2019. 

\ 



• C9RAÇÃODE 
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. 

Sala das Reuniões, em 

27 de março de 2019. 
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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 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 escrutínio do Egrégio Plenário a sábia 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

27 de março de 2019. 

~~~ 
Presidente 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Membro 



• 

• 

• 

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

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 01 de abril de 2019, incluir o 

mesmo na Pauta em Segunda Discussão 

para a próxima Sessão. 

Bauru, 02 de abril de 2019 . 

residente 
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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 08 de abril de 2019, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo 

ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 

publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 09 de abril de 2019 . 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 09 de abril de 2019. 

~~~/~ 
RONALDÓ JOSÉ 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 7308 
De 09 de abril de 2019 

Autoriza o Poder Executivo a doar uma área de 
terreno a empresa TNT MERCÚRIO CARGAS E 
ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar à TNT MERCÚRIO 
CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A., uma área de terreno 
localizada no Distrito Industrial Ili, com as seguintes descrições: 

Setor 04, Quadra 2125, Lote 01: 

"Uma área de terras sem benfeitorias, destacada da "gleba A-1", 
identificada como quadra R no Distrito Industrial Ili - 1ª Etapa, nesta 
cidade de Bauru, com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro inicia
se num ponto cravado no alinhamento da Rua Joaquim Pelegrina 
Lopes, quarteirão 1, lado par e a 9,00 metros distante do alinhamento 
da Rua 11, daí segue pela citada Rua Joaquim Pelegrina Lopes, na 
distância de 182,00 metros até outro ponto; deste deflete à direita em 
curva, com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14, 13 metros 
até outro ponto, no alinhamento da Rua 1 O, quarteirão 1, lado par; 
deste segue na distância de 66,74 metros até outro ponto e 
confrontando nesta linha com a referida Rua 10, daí deflete à direita 
em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 
metros até outro ponto, cravado no alinhamento da Rua Waldemar 
Padilha (antiga Rua 4), quarteirão 1, lado ímpar; deste segue na 
distância de 182,00 metros até outro ponto e confrontando nesta linha 
com a mencionada Rua Waldemar Padilha; daí deflete à direita e 
segue em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 
14, 13 metros até outro ponto, cravado no alinhamento da Rua 11, 
quarteirão 1, lado ímpar e deste segue na distância de 66,74 metros 
até outro ponto e confrontando nesta linha com a mencionada Rua 11; 
daí deflete à direita e segue em curva com o raio de 9,00 metros e 
desenvolvimento de 14, 13 metros até outro ponto, ou seja, onde teve 
início a presente descrição, encerrando uma área total de 16.878,47 
metros quadrados, área esta destacada das glebas havidas pelas 
Transcrições nºs 1.697, 1.690, 1.777, 1.797 e 2.283 da 2ª 
Circunscrição Imobiliária, caracterizada no desenho SEPLAN nº 341 e 
avaliada em R$ 3.317.969,63 (três milhões, trezentos e dezessete mil, 
novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos)". 

A área descrita no art. 1° foi objeto de concessão de direito real de uso 
autorizada pela Lei Municipal nº 4.284, de 16 de março de 1.998, 
alterada pela Lei Municipal nº 6.784, de 04 de maio de 2.006, sendo 
destinada única e exclusivamente para a construção de um terminal de 
transporte rodoviário de cargas. ~ 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇAO DE 

SAO PAULO 

Parágrafo único. A donatária, por ter cumprido todas as obrigações assumidas na 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

concessão mencionada no caput do presente artigo, fica autorizada a 
receber em doação a área descrita no art. 1º a partir da data da 
publicação desta Lei. 

A donatária obriga-se a manter no local atividade compatível com a 
regulamentação municipal das Cidades Industriais, respeitando a 
legislação vigente. 

O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula, de 
pleno direito, a doação feita revertendo o imóvel ao patrimônio 
municipal, sem que assista direito às acessões nele introduzidas. 

A donatária tem ciência de que a escritura de doação somente poderá 
ser lavrada após a regularização do Distrito Industrial Ili. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 09 de abril de 2019. 

JOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~/~ 
RONALDO :JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 



• 

• 

• 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 47/19 

Bauru, 09 de abril de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 08 de abril de 2019: 

·Autógrafo nº 

7307 

7308 

7309 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 5616, de 30 de julho de 2008, 
que autorizou o Executivo a destinar uma área de propriedade do Municlpio de 
Bauru á empresa EMPORIUM COMi:RCIO DEACR!LICOS LTDA- EPP; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar uma área de 
terreno á empresa TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS 
S.A; 

de autoria deste Legislativo, que prolbe a venda de qualquer tipo de 
medicamento em mercados, supermercados, empórios, armazéns, 
conveniências e estabelecimentos similares no Municipio de Bauru . 

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

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio • ....au........:.~-·Protoco1o.__.._M._li,____ 

~"""-----'"ºd' ª ru.JL 
DIEGO MATHdJs e 
Chefe do Servi o de p, 

:t\LHO KANASHIRO 
diment:m ~1rlatlvos 
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FOLHAS :?{ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 104/19 
P. 23.475/97 

Senhor Presidente, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 10 de abril de 2.019 . 

º 7.194/19, que Autoriza o Poder Executivo a 
AS EXPRESSAS S.A . 

1 
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P. 23.475/97 

fi>Roc. N9 -1iLí9 = 
1 FOLHAS 3.:J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURl 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.195, DE 10 DE ABRIL DE 2.019 
Autoriza o Poder Executivo a doar uma área 
de terreno à empresa TNT MERCÚRIO 
CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS 
S.A. 

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. !º 

Art. 2' 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar à TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS 
S.A., uma área de terreno localizada no Distrito Industrial III, com as seguintes descrições: 

Setor 04, Quadra 2125, Lote 01: 

"Uma área de terras sem benfeitorias, destacada da "gleba A- l '', identificada como quadra R no Distrito 
Industrial III- lª Etapa, nesta cidade de Bauru, com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro inicia-se num 
ponto cravado no alinhamento da Rua Joaquim Pelegrina Lopes, quarteirão 1, lado par e a 9,00 metros 
distante do alinhamento da Rua 11, daí segue pela citada Rua Joaquim Pelegrina Lopes, na distância de 
182,00 metros até outro ponto; deste deflete à direita em curva, com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento 
de 14,13 metros até outro ponto, no alinhamento da Rua 10, quarteirão 1, lado par; deste segue na distância de 
66,74 metros até outro ponto e confrontando nesta linha com a referida Rua 10, dai deflete à direita em curva 
com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, cravado no alinhamento da 
Rua Waldemar Padilha (antiga Rua 4), quarteirão !, lado impar; deste segue na distância de 182,00 metros até 
outro ponto e confrontando nesta linha com a mencionada Rua Waldemar Padilha; daí deflete à direita e 
segue em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, cravado no 
alinhamento da Rua 11, quarteirão 1, lado ímpar e deste segue na distância de 66,74 metros até outro ponto e 
confrontando nesta linha com a mencionada Rua 11; dai deflete à direita e segue em curva com o raio de 9,00 
metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, ou seja, onde teve inicio a presente descrição, 
encerrando uma área total de 16.878,47 metros quadrados, área esta destacada das glebas havidas pelas 
Transcrições nºs 1.697, 1.690, 1.777, !. 797 e 2.283 da 2' Circunscrição Imobiliária, caracterizada no desenho 
SEPLAN n' 341 e avaliada em R$ 3.317.969,63 (três milhões, trezentos e dezessete mil, novecentos e 
sessenta e nove reais e sessenta e três centavos)". 

A área descrita no art. 1º foi objeto de concessão de direito real de uso autorizada pela Lei Municipal nº 
4.284, de 16 de março de 1.998, alterada pela Lei Municipal n' 6.784, de 04 de maio de 2.006, sendo 
destinada única e exclusivamente para a construção de um tenninal de transporte rodoviário de cargas . 

Parágrafo único. A donatária, por ter cumprido todas as obrigações assumidas na concessão mencionada no caput do presente 
artigo, fica autorizada a receber em doação a área descrita no art. 1° a partir da data da publicação desta Lei. 

Art. 3º 

Art. 4° 

Art. 5' 

A donatária obriga-se a manter no local atividade compatível com a regulamentação mwiicipal das Cidades 
Industriais, respeitando a legislação vigente. 

O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tomará nula, de pleno direito, a doação feita revertendo 
o imóvel ao patrimônio municipal, sem que assista direito às acessões nele introduzidas. 

A donatária tem ciência de que a escritura de doação somente poderá ser lavrada após a regularização do 
Distrito Industrial III. 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.195/19 

Art. 6° 

Bauru, 10 de abril d .019 . 

r 

ALINE PRAD FOG LIN 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENT. ECO ÔMICO, TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeit na mesma data 

Cumpridas as exlgbnelas legais 
encaminha-se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo(>~ 

Bauru ............ J .. 

Dtrotor1a de 

Publicado no Oiárlo Oficial de Sãuru 
em ~fü_!l_ ~le . ..ll.\__ 

Diretcriõ d~.;c Lc: · 

2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 287/19 
P. 23.475/97 

Senhor Presidente, 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de 'lpoio Legislativo 

2 U A60, 201! 

ENT RAC , 
Hora U"-. (a\ 

Bauru, 19 de agosto de 2.019. 

Em obediência ao disposto no artigo 116, § 2°, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 
estou dando ciência à Câmara Municipal da cópia do Termo de Doação relacionado abaixo: 

Termo de Doação nº 1.940/19, para empresa T 
EXPRESSAS LTDA 

Excelentlssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Anexos: Cópia do Termo de Doação nº 1.940/19 

A 
O.A.L 
P/ leitura r.o Expediente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO D.E; DOAÇÃO N" 1.940n9 
PROCESSO Nº 23.475/97 

TERMO DE DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL, QUE O MUNICÍPIO 
DE BAURU FAZ Á EMPRESA TNT MERCÚRIO CARGAS E 
ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO DE BAURU, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 46.137.410/0001-80, represeotado pelo Prefeito Municipal, Sr. CLODOALDO ARMANDO 
GAZZETTA, doravante deoominado DOADOR e do outro lado a empresa TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS 
EXPRESSAS LTDA, doravante denominada DONATÁRIA, com sede nesta cidade de Bauru/ SP na Rlla Romeu Labone, n' 1-80, Distrito 
Industrial m, inscrita no CNPJ/MF sob nº 95.591.723/0082-84, neste ato representada pelo Sr. FABIANO RUVIARO FRAÇÃO, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 50.839.455-11 SJS/ll RS e CPF/MF n' 002.861.320-
10 e Sr. MURJLO CAMPESATO CUSTÓDIO DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de ideotidade RG nº 
45.728.728.772-X SSP/SP e CPF/MF nº 697.773.811-15, ambos com domjcflio na cidade de São Paulo - SP, na Avenida marginal direita 

'-../ do Tietê, nº 2.500, prédio administrativo, 5' andar, Vila Jaguara, CEP: 05.118-100, com suporte no parágrafo 2º do art 68 da WMB, 
combinado com o art 14 da Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2017 e Lei Municipal nº 7.195, de 10 de abril de 2.019, pactuam 
entre o que abaixo se encontra especificado e regrado: 

1.1. 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DA DOAÇÃO 

O objeto da _presente doação se refere ao terreno a seguir descrito: 

Setor 04, Qnadra 2125, Lote 01: 

"Uma área de terras sem benfeitorias, destacada da "gleba A-1", identificada como quadra R no Distrito Industrial m-
1• Etapa, nesta cidade de Bauru, com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro inicia-se num ponto cravado no 
alinhamento da Rua Joaquim Pelegrina Lopes, quarteirão!, lado par e a 9,00 metros distante do alinhamento da Rua 11, 
dai segue pela citada Rlla Joaquim Pelegrina Lopes, na distancia de 182,00 metros até outro pooto; deste deflete à 
direita em curva, com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, no alinhamento da Rua 
10, quarteirão 1, lado par; deste segue na distância de 66,74 metros até outro ponto e confrontando nesta linha com a 
referida Rua 10, dai deflete à direita em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro 
ponto, cravado no alinhamento da Rlla Waldemar Padilha (antiga Rua 4), quarteirão 1, lado lmpar; deste segue na 
distância de 182,00 metros até outro ponto e confrontaodo nesta linha com a menciooada Rlla Waldemar Padilba; dai 
deflete à direita e segue em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, 
cravado no alinhamento da Rua 11, quarteirão 1, lado ímpar e deste segue na distância de 66, 74 metros até outro ponto e 
confrontando nesta linha com a mencionada Rua l l; dàf deflete à direita e segue em curva com o raio de 9,00 metros e 
desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, ou seja, onde teve início a presente descrição, encerrando uma área 
total de 16.878,47 metros quadrados, área esta destacada das glebas havidas pelas Transcrições nºs 1.697, 1.690, 1.777, 
1. 797 e 2.283 da 2' Circunscrição Imobiliária, caracterizada no desenho SEPLAN nº 341 e avaliada em R$ 
3.317 .969,63 (três milhões, trezentos e dezessete mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos)". 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA DONATÁRIA 

2.1. A DONATÁRIA se obriga a manter no local atividade compatível com a regulamentação municipal das Cidades 
Industriais, respeitando a legislação vigente, permitindo que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Twismo e Renda -
SEDECON realize vistorias anuais para comprovar a atividade compatível com a legislaçllo em vigor. 

2.2. A transf~cia do imóvel sera efetivada somente após a regularização do loteamento Distrito Industrial m, ficando 
ciente desse fato a DONATÁRIA. 

2.3. A DONATÁRIA, após comunicada expressamente da regularização do Distrito Industrial m terá o prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias para a Iavratura da escritura de doação e do registro no Oficial de Registro Imobiliário competente, arcando com os 
custos de ambos. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO 

3.1. O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores êleterminará a revogação da doação, com a restituição da área ao 
Município, sem direito à indenização pelas benfeitorias nela introduzidas, sendo a empresa DONATÁRIA notificada a desocupar o local no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. TD nº 1.940/19 

CLÁUSULA QUARTA: DIS 

4.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ba~ Estado São Pa o, com exclusão de outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumen:::;.:to~. -,1----

E assim, por estarem justas e tacias, assi am o pres 
qual, depois de lido e achado conforme, fui sinado pelas pari 

entoem 04 (quatro) vias de igual teor e efeito, o 
abaixo relacionadas, tudo para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais. 

FRAÇÃO 
1NT MERCÚRIO CARGA MENDAS EXPRESSAS LTDA 

""""L'ro'""'" 1NT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LIDA 

TESTEMUNHAS: 

NOME: NOME: 
RG: RG: 
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MUNICÍPIO DE BAURU 

DOADOR: MUNJCIPIO DE BAURU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO'DE SÃO PAULO 

!ERMO DE CltNCIA~NOTIFJÇACÃO 
CONTRATOS OU ATOSICOS ANÁLOGOS 

DONATÁRIA: TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LIDA 

TERMO Nº (DE ORIGEM): 1.940/19 

OBJETO: O objeto da presente doação se refere ao terreno a seguir descrito: Setor 04, Quadra 2125, Lote 01: "Urna área de terras sem 
benfeitorias, destacada da "gleba A-1 ", identificada corno quadra R no Distrito Industrial m - 1' Etapa, nesta cidade de Bauru, com o 
seguinte roteiro perimétrico: O perimetro inicia~se num ponto cravado no alinhamento da Rua Joaquim Pelegrina Lopes, quarteirão l, lado 
par e a 9,00 metros distante do alinhameoto da Rua 11, dai segue pela citada Rua Joaquim Pelegrina Lopes, na distancia de 182,00 metros 
até outro ponto; deste deflete à direita em curva, com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, no 
alinhamento da Rua 10, quarteirão 1, lado par; deste segue na distancia de 66, 74 metros até outro ponto e confrontando nesta linha com a 
referida Rua 10, da! deflete à direita em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, cravado no 
alinhamento da Rua Waldemar Padilha (antiga Rua 4), quarteirão 1, lado frnpar; deste segue na distancia de 182,00 metros até outro pooto e 
confrontando nesta linha com a mencionada Rua Waldemar Padilha; daí deflete à direita e segue em curva com o raio de 9,00 metros e 
desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, cravado no alinhamento da Rua li, quarteirão 1, lado frnpar e deste segue na distancia de 
66, 74 metros até outro ponto e confrontando nesta linha com a mencionada Rua 11; daí deflete à direita e segue em cwva com o raio de 9,00 
rnetros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, ou seja, onde teve início a presente descrição, encemmdo uma área total de 
16.878,47 metros quadrados, área esta destacada das glebas havidas pelas Transcrições n"s 1.697, 1.690, 1.777, 1.797 e 2.283 da 2' 
Circunscrição Imobiliária, caracterizada no desenho SEPLAN n• 341 e avaliada em RS 3.317.969,63 (três milhões, trezentos e dezessete mil, 
novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos)". 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante 
regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução n• 0112011 do TCESP; 

e) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e DecisõeS que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 
processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 dejaoeiro de 1.993, iniciaodo-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - o~ telefones de contato devera ser cornuoicada pelo interessado, 
peticionando no processo. 

2. Damo-nos par NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seujulgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o 
que mais couber. 

Bauru, 25 de abril de 2.019. 
( 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Rafael Nunes Rosalin 
Cargo: Diretor da Divisão de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços 
CPF:337.096.608-58 RG: 38.108.097-3 
Data de Nascimento: 28/08/1985 
Endereço Residencial completo: Rua Professor Josias de souza Lima, n' 3-63 
E-maiJ institucional: rafaefrosalin@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: rafael.rosalin@gmail.com 
Telefone: (14) 3227-7819199155-7089 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

PELO DOADOR: 
Nome: Clodcaldo Annando G1l7Zelta 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108/61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço Residencial completo: Rua Julio Maringoni, n' 4-50, Vila Santa Clara, Cep: 17.014-050 
E-mail imtitucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: cgazzetta@terra.com.br 
Telefone(s): (14) 3235-1021 

PELA DONATÁRIA: 
Nome: Fabiano Ruviaro Fração 
Cargo: Administrador 
CPF: 002.861.320-10 RG: 50.839.445-11 SJS/II RS 
Data de Nascimento: 14/01/1980 
Endereço Residencial:" Av. marginal direita do TieU!,n' 2.500,prédio adm, 5' andar, VilaJaguara, CEP: 05.118-100, Siio Paulo- SP 
E-mail institucional: Fabiano.fracao@fedex.com 
E-mailpessoal:~=~----------------
Telefone(s): 2108-2800 

Nome: Murilo Campesato Custódio da Silva 
Cargo: Administrador 
CPF: 697.773.811-15 RG: 45.728.772-X SSP/SP 
Data de Nascimento: 24/03/1980 
Endereço Residencial: Av. margina! direita do TieU!, n' 2.500, prédio adm, 
E-mail institucional: murilo.silva@fedex.com 

E-mail pessoal:::::-=:::----------,..-"""-----1--
Telefone(s): 2108-2800 

DOADOR 

DONATÁRIA 

FABIANO RUVIARO FRAÇÃO 

CEP: 05.118-100, São Paulo-SP 

TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 

MUR1LO ~STÓDIODA SILVA 
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LIDA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL OUE ASSINOU CONTRATO ou ATO JUIÚDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADmvo. 
MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

MUNICÍPIO DE BAURU 

ORGÃO OU ENTIDADE: GABINETE DO PIUiFEITO 

DOADOR: MUNICÍPIO DE BAURU 

DONATÁRIA: TNT MERCÜRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LIDA 

TERMO Nº (DE ORIGEM): 1.940/19 

OBJETO: O objeto da presente doação se refere ao terreno a seguir descrito: Setor 04, Quadra 2125, Lote 01: ºUma área de terras sem 
benfeitorias, destacada da "g]eba A-1", identificada como quadra R no Distrito Industrial ill - lª Etapa, nesta cidade de Bawu, com o 
seguinte roteiro perimétrico: O perímetro inicia-se num ponto cravado no alinhamento da Rua Joaquim Pelegrina Lopes, quarteirão l, lado 
par e a 9,00 metros distante do alinhamento da Rua 11, dai segue pela citada Rua Joaquim Pelegrina Lopes, na distancia de 182,00 metros 
até outro ponto; deste deflete à direita em curva, com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, no 
alinhamento da Rua 10, quarteirão 1, lado par; deste segue na distancia de 66,74 metros até outro ponto e coafrontando nesta linha com a 
referida Rua 10, daí deflete à direita em cwva com o raio de 9,00 metros~ desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, cravado no 
alinhamento da Rua Waldemar Padilba (antiga Rua 4), quarteirão 1, lado fmpar; deste segue na distancia de 182,00 metros até outro ponto e 
confrontando nesta linha com a mencionada Rua Waldemar Padill1a; daí deflete à direita e segue em curva com o raio de 9,00 metros e 
desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, cravado no alinhamento da Rua 11. quarteirão 1, lado ímpar e deste segue na distancia de 
66,74 metros até outro ponto e confrontando nesta linha com a mencionada Rua 11; dai deflete à direita e segue em curva com o raio de 9,00 
metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, ou seja, onde teve início a presente descrição, encerrando uma área total de 
16.878,47 metros quadrados, área esta destacada das glebas havidas pelas Transcrições nºs 1.697, 1.690, 1.777, 1.797 e 2.283 da 2' 
CircWJScrição Imobiliária, caracterizada no desenho SEPLAN nº 341 e avaliada em R$ 3.317 .969,63 (três milhões, trezentos e dezessete mil, 
novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos)". 

NOME: Clodoaldo Armando Gazzetta 
CARGO: Prefeito Municipal 
RG N": 17.116.995-5 
CPF: 135.199.!08/61 
DATA DE NASCIMENTO: 20/09/1968 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Julio Maringoni, nº 4-50, Vila Santa Clara 
CEP: 17.014-050 
ENDEREÇO COMERCIAL: Praça das Cerejeiras, nº 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru- SP 
E-MAIL: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-MAIL PESSOAL: cgazzetta@terra.com.br 
TELEFONE: (14) 3235-1021 
PERíODO DE GESTÃO: 2017 à 2020 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. De:1Je ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso nllo esteja mais exercendo o 
1nandato .ou cargo 

Jl.ESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REOUISICÔES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

NOME: Clodoaldo Armando Gazzetta 
CARGO: Prefeito Municipal 
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Praça das Cerejeiras, nº.1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru-SP 
TELEFONE E FAX: (14) 3235-1021 
E-MAIL: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
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