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Aos quinze dias do mês de junho de 2011, nesta cidade de Tatuí, Estado de São Paulo, 
Prefeitura Municipal de Tatuí - Sala do Pregão, situada na Avenida Cônego João Clímaco, nº 
140, às 16h15m, onde presente se encontravam o Secretário de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico e Habitacional, Luiz Paulo Ribeiro da Silva; o Secretário de 
Obras e Infraestrutura, Aleksander Chaves dos Santos; o Secretário de Agricultura, Célio 
Valdrighi; o Secretário de Governo e Negócios Jurídicos, Aniz Eduardo Amadei Boneder; 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; a presidenta da Associação Comercial e 
Empresarial de Tatuí, Soraya Aparecida Manna Foltran Santos; o diretor da FATEC de Tatuí, 
Mauro Tomazela;  o diretor do SESI, Sidney Perez; o representante do Setor Industrial, 
Alexandre Antunes Gonçalves; o representante do Setor de Defesa do Meio Ambiente, 
Amarndo Pettinelli Junior; o representante da empresa Nexus Desenvolvimento & Negócios,   
Daniel de Jesus Leite e o sócio da empresa Aerogrips Consultoria Aeronáutica Ltda.,  Daniel 
Torelli Sandoval Peixoto, para participarem da 12a  Reunião do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Social de Tatuí. O Secretário Luiz Paulo Ribeiro da Silva 
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, quais sejam: Márcio Augusto Vieira F.I., Aerogrips Consultoria Aeronáutica 
Ltda e Construções Mecânicas Llamada do Brasil Ltda. A ata da reunião anterior foi 
aprovada, e em seguida, o Secretário Luiz Paulo Ribeiro da Silva, apresentou aos membros 
presentes, o pleito formulado pela empresa Márcio Augusto Vieira F.I., a qual requer os 
incentivos concedidos aos prestadores de serviços às empresas inscritas no “Programa de 
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social” PRO-TATUI. A empresa foi contratada 
para elaboração do projeto da nova unidade da empresa Rontan Eletro Metalúrgica Ltda. Na 
seqüência Daniel de Jesus Leite, representante da empresa Nexus Desenvolvimento & 
Negócios, explanou sobre a “Importância da Atratividade Econômica” e o “Pólo de 
Desenvolvimento e Inovação de Tatuí” – PODI, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de 
Tatuí (Fomentação, Articulação e Organização), o qual conta com a parceria das instituições 
de ensino e pesquisa, bem como da iniciativa privada e baseia-se na articulação e fomento 
da cultura da inovação, do conhecimento e do empreendedorismo sustentável para a região. 
Na seqüência, a empresa Aerogrips Consultoria Aeronáutica Ltda., representada pelo sócio 
Daniel Torelli expôs aos membros do Conselho seus objetivos e pretensões. Referida 
empresa de Aviação Brasileira Ltda., busca cessão de área de aproximadamente 7.500m² no 
setor Noroeste do aeroporto de Tatuí, onde será instalada a base prática de sua escola de 
aviação civil, composta de pequeno prédio, pátio de aeronaves e um hangar. Tais instalações 
abrigariam a fase temporária de adaptação da escola, dando lugar à sua apresentação no 
município, reconhecimento e identificação de potenciais negócios e futuras melhorias. Tão 
logo definido o pólo aeronáutico de Tatuí, referida empresa pretende instalar a base prática 
definitiva de sua escola de aviação civil, bem como a sede de sua oficina de manutenção 
aeronáutica, em área de 20.000m² a ser cedida pelo município em pólo aeroportuário. A 
empresa em questão pretende desenvolver no município formação e capacitação de pilotos e 
comissários de bordo de aeronave, treinamentos, oficina de manutenção aeronáutica e venda 



de peças e partes aeronáuticas para reposição. Segundo Daniel Torelli, estima-se que os 
faturamentos anuais alcançarão a média de R$ 5.000.000,00 no ano no início de suas 
atividades, com potencial de crescimento até R$ 30.000.000,00 com a total implantação do 
projeto, com considerável movimentação do mercado local, haja vista a contratação e 
aquisição de produtos e serviços locais. Em seguida o Secretário Luiz Paulo Ribeiro da Silva 
explanou sobre a empresa Construções Mecânicas Llamada do Brasil Ltda., empresa do setor 
metalúrgico fabricante de equipamentos para construção civil, especificamente para área de 
fundações especiais. Referida empresa adquiriu no município área de 23.500m² sobre a qual 
está construindo um pavilhão utilizado como depósito de alimentos e centro de distribuição. 
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 17h55m, 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. 
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