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ATA DA 260ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E  
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 
 
No dia dezoito do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, na 
Sala de licitações, no 1º andar do Centro Cívico, aconteceu a reunião extraordinária, que contou com a 
presença dos (as) Senhores (as) Conselheiros: Rafael Roberto Domarco Aloisi, Erick Gomes, Alexandre 
Miotto, José Francisco Calil, Ophir Figueiredo Junior, Angelo Tadeu Ali, Lucineia Fernanda Belluca, Renato 
de Albuquerque Ferreira, Alexandre José de Brito, Gracieli Bortoletto Bombo, Luciana Goes, Gustavo da 
Silva Galvão, Dr. Guilherme Monaco de Mello, Procurador Geral do Município, Sr. Artur Costa Santos, 
Secretário de Finanças, Ivan César Canetto, Ivan Cordeiro, Sr. Rogerio Cardoso e Janiel Alexandre Luppi, 
representantes da Empresa Raízen. Sr. Erick inicia a reunião agradecendo a presença dos representantes 
da Empresa Raízen, se apresenta e apresenta todos os representantes do Conselho. Sr. Erick justifica a 

ausência do Srs. Edson Batista dos Santos. Em seguida Sr. Erick passa a palavra ao Poder Executivo. Dr. 
Guilherme, Procurador Geral do município se apresenta e agradece a presença da Empresa. Sr. Artur, 
Secretário de Finanças se apresenta e agradece a presença dessa conceituada Empresa, e informa que a 
reunião é extremamente necessária para que possamos analisar e aprovar o novo pleito de Isenção do 
ISSQN em nome da Empresa RAIZEN GEO BIOGÀS COSTA PINTO LTDA., conforme solicitado. Sra. Gracieli 
apresenta os representantes da Empresa Raízen aos presentes, Sr. Rogério Cardoso, advogado e 
representante legal da Empresa e Sr. Janiel engenheiro da Empresa. Agradece a disponibilidade da 
Empresa em estar presente a esta reunião para sanar as dúvidas de todos os presentes quanto a 
solicitação de alteração do CNPJ para o recebimento das Isenções. Informa a Empresa que a solicitação 
desta reunião partiu do Secretário de Finanças e do Procurador Geral do Município, uma vez que sabemos 
da necessidade da Empresa em agilizar o trâmite interno, porem lembra que devemos respeitar a 
Legislação vigente 4020/1995 e suas alterações. Sra. Gracieli esclarece que o trâmite do pleito em nome 
da Empresa RAIZEN ENERGIA S/A já se encontra analisado e aprovado pelo COMEDIC, pela SEMFI - 
Secretaria de Finanças, homologado pelo Sr. Prefeito e publicado no Diário Oficial, na data de 
16/09/2022, podendo assim à partir da data de Publicação as notas já serem emitidas. Diante disto 
lembra os presentes que caso a Empresa decida protocolar nesta data novo projeto em nome da Empresa 
RAIZEN GEO BIOGÀS COSTA PINTO LTDA., todo esse trâmite será necessário novamente, e a Empresa 
deverá aguardar a nova publicação para emissão das notas fiscais. Em seguida Sr. Rogério Cardoso, faz a 
apresentação de todo o projeto e esclarece que nada no projeto será alterado, somente o número do 
CNPJ, declara que para a Empresa investir na atividade de energia, precisa criar uma SPE para tocar o 
negócio na referida atividade. Salienta que essa será A PRIMEIRA PLANTA DE BIOGÁS em escala industrial 
no Brasil. Informa ainda que a Empresa decidiu entrar com o pleito em nome da Matriz para agilizar as 
informações sobre o projeto, uma vez que as licenças pertinentes para a Empresa demorariam muito. 
Informa ainda que estão acostumados a entrar com essas solicitações em vários municípios e nunca 
tiveram nenhum problema. Mas Piracicaba foi escolhida pois é onde se encontra nossa Matriz e toda 
nossa história. Sr. Rogério informa a todos que as atividades de prestação de serviços já foram iniciadas, 
então precisamos dar agilidade ao processo. Sr. Rogério ressalta que a estrutura societária é da Klabin 
S/A, os valores investidos também, porem para cada atividade do grupo é necessário um CNPJ, mas 
lembra que o pleito já foi analisado e aprovado, nada mudou, a não ser o número do CNPJ. Informa ainda, 
que já possuem vários contratos assinados para a entrega do gás e a multa para o atraso é gigantesca. Sr. 
Erick pergunta se a Empresa realmente irá querer a alteração. Sr. Rogério responde que sim, que é 
indispensável. Sr. Erick solicita o novo projeto para uma análise nesta reunião, explana os pontos 
importantes do projeto a todos os presentes e questiona aos membros do Conselho se alguém tem 
alguma dúvida ou objeção. Todos os presentes, em parecer unânime declaram que estão de acordo com 
o novo pleito. Sr. Erick esclarece que não vê problema algum por parte deste Conselho em alterar o CNPJ, 
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já que foi entregue um novo projeto modificando somente o número do CNPJ, mas questiona ao poder 
executivo presente, Sr. Artur e Dr. Guilherme. Sr. Artur esclarece que será necessário encaminhar o 
processo a SEMFI para verificar as informações prestadas pela empresa, durante essa reunião, e caso o 
projeto não possua alteração sem ser o número do CNPJ ele providenciará agilidade aos procedimentos 
de rotina. Dr. Guilherme declara que não tem nada há se opor quanto a alteração do número do CNPJ.  
Sr. Erick apresenta em seguida, como último assunto da pauta, a Retificação do Parecer da Isenção à 
Empresa Klabin S/A, uma vez que o Parecer é necessário ser acompanhado das planilhas, porém sem 
alterar qualquer uma das Isenções previstas na Lei vigente 4020/1995 e suas alterações.  Sr. Erick 
apresenta para aos membros do Conselho o Parecer retificado e questiona se alguém tem alguma dúvida 
ou objeção. Todos os presentes, em parecer unânime declaram que estão de acordo com a retificação.  
Sem mais o Sr. Erick encerra a reunião. Eu, Gracieli, digitei a presente Ata que, após lida e aprovada, 
segue assinada por mim e por todos os presentes. 
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