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ATA DA 241ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E  

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 
 
No dia vinte e três do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, na 
sala de reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, teve início a reunião ordinária 
do COMEDIC, que contou com a presença dos (as) Senhores (as) Conselheiros: Marcos Wagner Gozzo, 
Rafael Roberto Domarco Aloisi, Erick Gomes, Antônio Carlos Giuliani, Ophir Figueiredo Junior, Alexandre 
Miotto, Regina Lordello, Antonio Fernandes Paiva, Fabio Dionisio, Rogerio Mendes, Lucineia Belluco, 
Cassio Aguiar Secamilli, Pedro Chamochumbi e Gracieli Bortoletto Bombo. A reunião foi presidida pelo 
Presidente Sr. Rafael que inicia a reunião apresentando todos os membros ao novo Secretário da pasta 
Sr. José Luiz Guidotti Junior. Sr. Rafael inicia a reunião apresentando os novos membros e as suas 
representações. Informa a todos que a Ata não foi concluída e será aprovada na próxima reunião. Sr. 
Rafael abre a palavra aos membros. Sr. Pedro inicia sua palavra perguntando sobre o questionário 
enviado a todos, informa aos novos membros que é um questionário sobre o mapeamento do Ecosistema 
de Piracicaba e estará enviando para eles também. Informa a todos que esse questionário tem o objetivo 
de conhecer as inovações em várias atividades além do Agro. Informa que tem o intuito de construir o 
Sistema Piracicabano de Inovação, organizar os ambientes e criar politicas públicas para todas as áreas, 
incluindo o empreendedorismo. Precisamos também de uma incubadora de startups. Salienta que o 
convite é para participar de um pré-credenciamento para construirmos o que for necessário para 
atingirmos esses objetivos. Sr. Pedro informa ainda que a Agência Municipal de Inovação apresenta o 
plano para se instalar em Piracicaba. Lembra que precisamos da parceria dos Conselhos para a criação 
das Politicas Publicas com as instituições de ensino, isso é fundamental para sabermos por onde 
começar, onde realizar, como acertar, etc. Sr. Erick diz que leu o questionário, mas achou voltado a área 
de  tecnologia e apenas para startups. Sr. Pedro informa que não, precisam ser abertos todos os links, 
mas aceitamos sugestões para evoluirmos o questionário, agradece a colocação do sr. Erick e pede a 
todos que abram e opinem sobre cada área. Sr. Paiva solicita agenda com o Secretário. Sra. Gracieli diz 
que vai verificar e retorna. Informa a todos que o Sr. José Luiz Ribeiro se encontra com boa recuperação. 
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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