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ATA DA 252ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E  
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 

 
No dia vinte e dois do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e dois, 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, Erick Gomes, Clayton Masquieto, José Antônio Fernandes 
Paiva, Lucineia Fernanda Barbosa Belluca, José Francisco Calil, Regina Lordello, Ophir Figueiredo Junior 
e Gracieli Bortoletto Bombo. Sr. Rafael inicia a reunião justificando a ausência do Sr. Edson Batista dos 
Santos e do Sr. Renato Albuquerque. Sr. Rafael lê a ata do mes de janeiro, que após lida é aprovada 
através de parecer unânime pelos presentes. Sr. Rafael na sequência lê a CAE – Carta de Apresentação 
da Empresa: RETIFICA DE MOTORES PIRACICABANA, que solicita 5.000 m2,  a qual solicita uma área 
em um Distrito Industrial no Município de Piracicaba, os Conselheiros presentes aprovam a solicitação, 
porém no momento não há área disponível, sendo assim a empresa é encaminhada para a Lista de 
Espera. Sr. Rafael informa que a Empresa JLC Serviço de Assistência Técnica e Montagens Industriais 
Ltda. desistiu da área que possui no Distrito Industrial UNINORTE, por não possuir condições para passar 
a escritura do imóvel. Sr. Rafael diante da desistência, sugere disponibilizar a área para a Lista de Espera 
que solicitam a metragem aproximada de 2 a 3.000 m2 para concorrência. Os Conselheiros presentes 
aceitam a sugestão. Sr. Paiva solicita apresentação através do grupo do watts app da Lista de Espera das 
Empresas que serão consultadas. Sra. Gracieli se compromete a passar por watts app e por e-mail a 
todos os membros deste Conselho.  Em seguida Sra Gracieli apresenta e lê aos membros presentes na 
reunião o nome das empresas que foram consultadas e que aceitaram participar da concorrência da área 
disponibilizada na quadra R na reunião passada, informa ainda que elas terão o prazo até 11/04/2022 para 
entrega de seus projetos e ressalta que se alguma empresa precisar pode solicitar prorrogação de mais 30 
dias para a entrega do projeto, ou seja até 11/05/2022. As Empresas que irão participar da concorrência: 
RCP Logística, Proveraço, Super Chrome, Unalog, SD Indústria, AGAS Metais e ESI Indústria. 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. 

 

Rafael Roberto Domarco Aloisi,   Erick Gomes,      

 

Clayton Masquieto,     José Antônio Fernandes Paiva,  

 

Lucineia Fernanda Barbosa Belluca,   José Francisco Calil,     

 

Regina Lordello,     Gracieli Bortoletto Bombo 

 

Ophir Figueiredo Junior 

 

     

 

 


