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ATA DA 246ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E  
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 

 
No dia vinte e nove do mês de junho, do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, na 
plataforma do Zoom aconteceu a reunião ordinária, que contou com a presença dos (as) Senhores (as) 
Conselheiros: Rafael Roberto Domarco Aloisi, Ophir Figueiredo Junior, Alexandre Miotto, Clayton 
Masquieto, José Antônio Fernandes Paiva, Regina Lordello, Lucineia Fernanda Barbosa Belluca, José 
Francisco Calil e Gracieli Bortoletto Bombo. Sr. Rafael inicia a reunião justificando a ausência do Sr. 
Edson Batista dos Santos e Sr. Erick Gomes. Sr. Paiva pede a palavra para informar que a pandemia está 
prejudicando muito o funcionamento das agências bancárias, todos os dias em Piracicaba temos uma 
agência fechada por conta de um funcionário ter positivado. Sr. Alexandre informa aos presentes que a 
pandemia está prejudicando a cadeia produtiva como um todo, só na sua Empresa, LGMT está com 09 
funcionários afastados e positivados. Sr. Ophir declara que voltou as aulas normal em Agosto do ano 
passado, tomando todos os cuidados e não teve maiores problemas que precisasse fechar a escola. Sra. 
Regina informa que no SENAC a situação é um pouco mais delicada, sempre tem uma sala que para por 
15 dias, porque uns dos alunos positivaram. Sr. Rafael, informa que a Secretária Sra. Gracieli se encontra 
de férias e não poderá participar da reunião. Inicia a Pauta informando que todos os projetos da 
concorrência foram entregues, mas que de toda a lista apenas 05 empresas tiveram o interesse. Diante 
disto estende o convite aos membros para analisar os projetos em julho quando a Sra. Gracieli estiver 
voltado de férias, todos concordam. Sr. Rafael informa que passará o convite no wattsapp e salienta a 
importância dos novos conselheiros em participar para conhecerem o processo das análises. Sr. Calil, 
sugere que a Sra. Gracieli faça uma planilha comparativa dos dados exigidos pela legislação para 
comparativo na análise. Sr. Rafael informa que a Sra. Gracieli já faz essas planilhas, mas irá ressaltar. 
Sra. Regina pede a palavra para lembrar a todos que o SENAC está com todas as mensalidades por 
$99,90 para todos os cursos, o que significa uma oportunidade muito interessante para a população. Sr. 
Fabio Dionisio pede a palavra para passar um recado do Presidente da Câmara de Vereadores, Sr 
Gilmar Rotta que se coloca à disposição do Conselho e oferece inclusive o local para fazermos uma 
reunião, assim haverá uma proximidade do Legislativo com esse conceituado Conselho. Sr. Paiva se 
coloca à disposição através do CONESPI para discutirmos sobre a crise econômica, a preservação dos 
empregos, salienta que precisamos nos unir para restabelecer a economia da cidade. Cita inclusive o 
exemplo da Hyundai que terá que diminuir um turno de trabalho por falta de matéria prima, essas 
situações nos causam uma preocupação muito grande. Sr. Ophir pede a palavra para informar que o 
SENAI lançou 4 cursos técnicos, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística e Manutenção Automotiva, pede 
a todos que divulguem, pois 70% da oferta dos cursos são de forma gratuita. Informa também que as 
Empresas que são contribuintes do sistema, tem direito a cursos gratuitos, por exemplo uma empresa até 
99 funcionários, todos eles tem direito ao curso de forma gratuita. Possuímos uma parceria com o 
Governo do Estado que para as empresas que possuem até 499 funcionários podem indicar pessoas da 
cmunidade e funcionários para fazer os cursos gratuitamente. 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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