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ATA DA 236ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E  

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 
 
No dia vinte e oito do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, na 
sala de reuniões da Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico, teve início a reunião 
ordinária do COMEDIC, que contou com a presença dos (as) Senhores (as) Conselheiros: Angelo Tadeu 
Ali, Marcos Wagner Gozzo, Rafael Roberto Domarco Aloisi, Pedro Luiz da Cruz, José Francisco Calil, 
Erick Gomes, Antônio Carlos Giuliani, José Antônio Paiva, Filipe Vieira da Silva, Ophir Figueiredo Junior, 
Regina Lordello, Alexandre Miotto  e Gracieli Bortoletto. A reunião foi presidida pelo Presidente Sr. Rafael, 
inicia a reunião apresentando o Sr. Ophir Figueredo Junior para aqueles que não o conhecem, informa 
que ele será o diretor do Senai à partir desse ano e representante titular da entidade neste Conselho. 
Informa ainda a todos que o Sr. Ophir já fez parte deste conselho. Sr. Ophir agradece a todos e declara 
estar feliz em voltar às reuniões e poder contribuir. Em seguida Sr. Rafael apresenta a justificativa de 
ausência do Sr. Edson Batista dos Santos, representante do CONESPI. Sr. Rafael apresenta a Ata do 
mês de novembro, que após lida é aprovada por todos os presentes. Em seguida lê a CAE – Carta de 
Apresentação da Empresa AAHBRAN ENGENHARIA, MANUNTEÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL 
LTDA., a qual solicita a alteração de metragem de área já solicitada na reunião ordinária de outubro, a 
empresa altera de 10.000 m2 para 20.000 m2 no Distrito Industrial UNINORTE, os Conselheiros presentes 
aprovam a solicitação, diante da falta de área para doação a empresa é encaminhada para a Lista de 
Espera. Sr. Rafael apresenta a Empresa UNIMED de Piracicaba Sociedade Cooperativa de Serviços 
Médicos, que solicita isenção de impostos e taxas para sua ampliação. Sra. Gracieli informa que colocou 
o processo na pauta por engano, primeiro terá que enviar para Secretaria de Finanças para a análise do 
impacto financeiro, pede desculpa aos presentes e assim que o processo for devolvido com o parecer 
devolve para análise deste Conselho. Sr. Pedro pede a palavra para informar ao Conselho que esteve no 
Distrito Industrial UNINORTE conforme solicitação das empresas para verificar as carretas da empresa 
Supricel que se encontram estacionadas nas vias públicas do Distrito. Mas infelizmente a Prefeitura não 
pode tomar nenhuma providencia, pois os caminhões não estão estacionados irregularmente para serem 
aplicadas multas, o que seria da competência pública municipal. Diante disto, pergunta ao representante 
da ADINORTE Sr. Alexandre, se a Associação pode tomar alguma providência. Sr. Alexandre, informa 
que já chamaram o empresário para conversar e que ele irá tomar providências, mas que precisa de um 
certo tempo para isso. Sr. Rafael lembra aos Conselheiros que a próxima reunião ordinária conforme 
regimento interno é para ser na ultima terça feira do mês de fevereiro, mas será carnaval, diante disto 
sugere aos presentes que a reunião seja realizada uma semana antes. Todos os Conselheiros aceitam a 
sugestão e a próxima reunião ordinária fica marcada para dia 18/02/2020. Sra. Gracieli informa que então 
irá encaminhar a pauta no dia 11/02/2020. Sem mais, o Sr. Rafael encerra a reunião. Eu, Gracieli 
Bortoletto, digitei a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e por todos os 
presentes. 
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