
ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL DE TATUÍ. 

 
 
 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2010, nesta cidade de Tatuí, Estado de São Paulo, 
Prefeitura Municipal de Tatuí - Sala do Pregão, situada na Avenida Cônego João Clímaco, nº 
140, às 16h, onde presente se encontravam, o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico e Habitacional, Sérgio Antônio Galvão; o Secretário de Obras e Infra-Estrutura, 
Marcello Ribeiro da Silva; o Secretário de Agricultura, Celio Valdrighi; Alexandre Novaes, 
representando a Secretaria de Governo e Negócios Jurídicos; o Diretor de Convênios da 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Habitacional, Adalberto de Barros 
Costa; o representante do Setor de Educação e Pesquisa, Acassil José de Oliveira Camargo 
Junior; Moacir Silveira, representando Soraya Aparecida Manna Foltran Santos (Associação 
Comercial e Empresarial de Tatuí); o representante da Associação dos Engenheiros de Tatuí, 
Marcos Massarani; o diretor da FATEC de Tatuí, Mauro Tomazela;  o representante da OAB – 
Subsecção de Tatuí, Sérgio Luis de Almeida Barros; o representante da Câmara Municipal de 
Tatuí, Aguinaldo José Telles; o representante do Setor de Turismo, Jean Vinícios Sebastião; o 
representante do SESI, Sidney Perez; o representante do Setor Industrial, Alexandre Antunes 
Gonçalves, para participarem da 11a  Reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Social de Tatuí. O Secretário Sérgio Antônio Galvão iniciou os trabalhos às 
16h15min, agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta da reunião, a saber: 
aprovação da ata da reunião anterior; apresentação e posterior votação acerca dos pleitos 
formulados pelas empresas solicitantes dos incentivos da Lei Municipal nº 3.944/2007 - Pró-
Tatuí, quais sejam: Aviação Brasileira Ltda., Solares Móveis Ltda., Rontan Eletro Metalúrgica 
Ltda., Caminhões Metro-Shacman do Brasil Ltda. – Comércio e Indústria de Veículos 
Automotores Ltda., Barbosa Atacado Ltda.. A ata da reunião anterior foi aprovada, e em seguida, 
em breve explanação os representantes das quatro primeiras empresas supramencionadas, 
expuseram aos membros do Conselho seus objetivos e pretensões. A empresa de Aviação 
Brasileira Ltda., representada pelo seu diretor Jean Christians Mikellides, busca cessão de área 
nas proximidades do aeroporto de Tatuí, pretendendo fabricar 12 aeronaves por mês, as quais são 
conhecidas como “jeeps do céu”. A empresa Solares Móveis Ltda., indústria de estofados, já 
instalada no município contando com 200 funcionários, por meio de seu representante Rogério 
Lopes, destacou a pretensão de ampliar suas atividades em 2011 com a produção de espuma, 
objetivando iniciar a construção de novos galpões em março de 2011. Na seqüência, a referida 
empresa pretende construir uma fábrica de colchões. A empresa Metro-Schacman do Brasil Ltda. 
que atua no setor automobilístico, representada pelo seu diretor João Comelli, apresentou aos 
membros do Conselho as pretensões da empresa, a qual já gera cerca de 2.200 empregos no 
município fabricando carros especiais, pretendendo atuar no setor de caminhões. A nova unidade 
inclui a fabricação de veículos pesados tais como caminhão de bombeiro, bem como de veículos 
para o setor usineiro-agrícola. A empresa Rontan Eletro Metalúrgica Ltda., por meio do 
superintendente do grupo Rontan/FBA ressaltou as pretensões da empresa, a qual inicia a 
construção de nova unidade para indústria e comércio de componentes para veículos pesados, o 
qual gerará aproximadamente 400 novos postos de trabalho no município.  Na seqüência, o 
Secretário Sérgio Antônio Galvão explanou sobre a empresa Barbosa Atacado Ltda., a qual 
solicita os benefícios da Lei Municipal para o empreendimento localizado na Rua XI de Agosto, 
onde o grupo empresarial instalou o seu “atacarejo”. Os pleitos foram colocados em votação e 
aprovados por unanimidade. Os incentivos pleiteados serão concedidos através dos cronogramas 
apresentados pelas empresas interessadas. Ninguém mais pretendendo fazer uso da palavra, o 



Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Habitacional finalizou a reunião, às 
17h, agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a 
presente reunião. Para constar, lavrei esta que lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 
Eu, Kátia de Fátima Olivier, _______________________ Diretora da Habitação da Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Habitacional, que a digitei por determinação do 
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Habitacional. 
 

 
 
 
 
 

Sérgio Antônio Galvão 
     Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Habitacional 


