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ATA DA 254ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E  
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 
 
No dia trinta e um do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, na 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo aconteceu a reunião ordinária, que contou 
com a presença dos (as) Senhores (as) Conselheiros: Rafael Roberto Domarco Aloisi, Erick Gomes, 
Alexandre Miotto, José Antônio Fernandes Paiva, José Francisco Calil, Ophir Figueiredo Junior, Angelo 
Tadeu Ali e Gustavo da Silva Galvão. Sr. Erick inicia a reunião agradecendo a todos. Sr. Erick lê a ata do 
mês de março, que após lida é aprovada através de parecer unânime pelos presentes. Sr. Erick na 
sequência lê as CAE – Cartas de Apresentação das Empresas: HARMON EQUIPAMENTOS 
HIDRÁULICOS LTDA, que solicita de 2.500 à 3.000 m2, TECPARTS DO BRASIL IND. E COMÉRCIO 
LTDA, que solicita de 10.000 à 15.000 m2, STARTEC IND. E COMÉRCIO LTDA, que solicita de 6.000 à 
8.000 m2 as quais solicitam uma área em um Distrito Industrial no Município de Piracicaba, os 
Conselheiros presentes aprovam as solicitações, porém no momento não há área disponível, sendo assim 
as empresas são encaminhadas para a Lista de Espera. Sr. Erick abre a palavra para o senhor Rafael 
comentar sobre a pré análise feita pelos conselheiros sobre o processo da NAG SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Sr. Rafael diz que algumas informações no processo se mostraram 
confusas a todos os conselheiros presentes e o ideal seria convocar a empresa para uma reunião 
extraordinária no dia 09/06/2022 ás 14h30 nas dependências da Semdettur. Sr. Erick informa que a 
entrega do projeto para concorrência do lote n°04, quadra L, medindo 13.930 m2 pela empresa LAT, 
apresenta uma inconsistência e foi solicitado a correção Sra. Gracieli ficou de solicitar o documento 
corrigido para empresa, em seguida, o Sr. Erick apresenta a todos a necessidade de analisar os projetos  
para a concorrência do lote n° 13, quadra R, medindo 2.750 m2 o Sr. Rafael pede a palavra para sugerir 
realizar a analise na próxima reunião extraordinária, o Sr. Erick concorda e fica estabelecido que na 
próxima reunião extraordinária será apreciado os pareceres em aberto, o Sr. Erick informa que o Rogério 
já não faz parte do quadro de funcionários da SEMOB, portanto, um novo membro deverá ser anunciado 
para substitui-lo, informo ainda que, o Conselheiro Jose Antonio Fernandes Paiva ficará ausente do 
conselho em virtude de candidatura ao cargo de deputado Federal, o afastamento compreende o período 
de 01 de junho de 2022 até o primeiro dia imediatamente após a realização do primeiro turno das eleições 
2022, durante esse período outra pessoa será nomeada para substituição, a empresa Cataguá, entrou 
com pedido de isenção referente a antiga área da Mondelez, o Sr. Ophir convida para festa junina a ser 
realizada no dia 11 de junho nas dependências do SENAI Mário Dedini, sem mais o Sr. Erick encerra a 
reunião. Eu, Gustavo da Silva Galvão, digitei a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada 
por mim e por todos os presentes. 
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