
 
 

1 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 012/19 

 

 

CONSIDERANDO a indústria instalada em Votorantim no ano 1987, após a doação de área de 

237 mil metros quadrados, feita pelo Município, inicialmente, com o nome de ITAP Ind. de 

Embalagens e Alimentos, depois como o nome de Dixie Toga, e, mais recentemente, conhecida 

como: Bemis Latin América, que empregava mais de 550 (quinhentos e cinquenta) 

funcionários, no final de 2016, encerrou suas atividades em Votorantim, transferindo-se para o 

estado do Mato Grosso do Sul; 

 

CONSIDERANDO que, a área onde a empresa atuava possui uma dimensão de 22 mil metros 

quadrados de área construída mais 215 mil metros quadrados de terreno (sem construção); e, até 

o momento não está sendo utilizada. No entanto, entendemos que, o Poder Executivo poderia 

fazer uma tratativa com o Grupo Bemis, para abrigar outras empresas nessa área; 

 

CONSIDERANDO que, a atração de novas empresas para a cidade, com o objetivo de aumentar 

a arrecadação e a geração de empregos, foi uma das plataformas de campanha eleitoral do atual 

Chefe do Executivo; e, 

 

CONSIDERANDO ainda que, segundo informações que tivemos, em nossos questionamentos, 

no governo do Ex-Prefeito Erinaldo Alves da Silva, em nenhum momento foram propostas 

alternativas de incentivos fiscais e tributários, para a permanência da Empresa Bemis, em nosso 

Município. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) O Executivo, através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, poderia efetuar 

contatos com os proprietários da empresa Bemis Latin América, para atrair uma nova 

empresa, na referida área na região da Vila Garcia, pertencente ao Grupo Bemis? 

 

b) Caso haja alguma tratativa, poderia nos enviar cópia de documentos? 

 

c) Devido ao tamanho do local e à sua estrutura, qual a possibilidade de criar um Condomínio 

Industrial? 

 

d) Foram oferecidos incentivos fiscais e tributários, por parte do atual governo aos 

empresários? 

 

e) O que o governo pretende fazer com relação a essa gleba de estrutura que está se 

deteriorando? 
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f) Como sugestão, poderia criar parcerias com a BEMIS, FIESP, CIESP e Prefeitura 

Municipal, para uma nova Incubadora, ou até mesmo um Parque Tecnológico, entre outros 

que venham agregar ao município? 

 

 

Que do deliberado se dê ciência à Empresa Bemis, em São Paulo; à Direção do CIESP – 

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em Sorocaba; à Direção da FIESP - 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em Sorocaba, bem como aos órgãos de 

imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim;  

 Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Cruzeiro do Sul” e 

“Ipanema”; 

 Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Nova Tropical FM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

Obs.: Seguem fotos anexas. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 12 de fevereiro de 2019. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

