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ATA DA 251ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E  
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 

 
No dia vinte e cinco do mês de janeiro, 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, Alexandre Miotto, Clayton Masquieto, José 
Antônio Fernandes Paiva, Lucineia Fernanda Barbosa Belluca, José Francisco Calil, Renato Albuquerque, 
Regina Lordello, Marcos Gozzo e Gracieli Bortoletto Bombo. Sr. Rafael inicia a reunião justificando a 
ausência do Sr. Edson Batista dos Santos. Sr. Rafael lê as atas do meses de outubro e novembro do ano 
de 2021, após lidas são aprovadas em parecer unânime pelos presentes. Sr. Rafael na sequência lê as 
CAE – Carta de Apresentação das Empresas: LAT SERVIÇOS LTDA., que solicita 15.000 m2, FMG 
COMÉRCIO DE FERRO E LIGAS EIRELLI, que solicita de 15 à 20.000 m2, NAG SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, que solicita 3.000 m2 e SUPER CHROME, que solicita de 2.500 à 
5.000 m2, as quais solicitam áreas em um Distrito Industrial no Município de Piracicaba, os Conselheiros 
presentes aprovam as solicitações, mas diante da falta de áreas para doação, as empresas são 
encaminhadas para a Lista de Espera. Sr. Rafael informa que a Empresa CENTRIMAX que venceu a 
concorrência do último lote da quadra R, entrou com solicitação de DESISTÊNCIA da doação de área, por 
motivos de saúde na família que afetaram o momento da empresa. Sr. Alexandre informa que foi 
procurado pela Empresa Centrimax porque estavam na dúvida de honrar os compromissos entregues no 
projeto e aprovado pelo COMEDIC assumidos no IPPD – Instrumento Particular de Promessa de Doação 
com o Município, o empresário é muito correto e idôneo. Sr. Rafael diz que diante da desistência abrimos 
nova concorrência para o lote nº.13, da quadra R, medindo 2.750 m2. Diante disto, Sr. Paiva questiona se 
o correto é abrir nova concorrência ou chamar o segundo colocado na concorrência que a Centrimax foi a 
vencedora. Sr. Erick sugere que seja feita nova concorrência, uma vez que nesse período entraram 
outras empresas na Lista de Espera e acha justo que todos tenham a oportunidade de participar. Em 
parecer unânime todos os presentes seguem a sugestão do Sr. Erick. Sr. Rafael solicita que seja enviado 
um e-mail a Empresa Centrimax para orientá-lo a solicitar nova inclusão na Lista de Espera quando achar 
conveniente. Sra. Gracieli informa que enviará o e-mail a empresa e também as empresas da Lista de 
Espera que solicitam de 2 à 3.000 m2 sobre o interesse em participar da concorrência. 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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