
 
 
 
 
 

 
ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 006/2021  

 

Aos cinco dias do mês de novembro de 2021, às 16h00min horas, na sala de reunião do 
Gabinete da Prefeitura Municipal de Serrana, se reuniram os membros do CONDEGER e 
convidados em sessão Ordinária, com a presença dos seguintes conselheiros, presidente 
e secretário executivo: I - Diretoria de Projetos e Desenvolvimento Econômico: Edmilson 
Alves da Silva e Luciano Belutti da Silva (Convidado), Gabinete do Prefeito: Guilherme 
da Silva Montanari (Secretário Executivo), IV- Secretaria Municipal de Saúde: Leila 
Aparecida do Valle Gusmão (convidada) e Ronaldo Donizete da Silva, V- Secretaria 
Municipal da Educação:  Cinthia Cristina Amaro Monteiro; VI- Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças:  Samuel de Carvalho. Eng. Marcos Pereira, Dr. Adriano 
Puccinelli (convidado), Banco do Povo: Paulo Ricardo Uzueli Silva, Representante do 
Departamento de Meio Ambiente: Glaucia Rodrigues dos Santos Vereador Jarbas José 
de Oliveira (convidado), Dra Raquel Oliveira (Administração), XIV- Representantes da 
Indústria, Comércio e Serviços:  Emilio Carlos Zamarioli – Indústria, Adriano Henrique 
Franco – Comércio, Manoel Messias de Oliveira – Prestadores de Serviços, Augusto de 
Andrade Tittoto – Indústria, Alexandre Xavier da Silva – Prestador de Serviços  e 
Gabriel Moraes dos Santos – Comércio Atacadista, o presidente Leonardo Caressato 
Capiteli (Prefeito Municipal). Após a confirmação da existência do quórum 
regulamentar, rogando a proteção Divina às decisões do colegiado, foi apresentada a 
seguinte ORDEM DO DIA: I – Apresentação da relação de empresas inscritas para 
participação do chamamento público nº 006/2021 do PROINDES – Programa de 
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social de Serrana, II – Explanação do Diretor 
do Departamento de Licitações e Contratos referente ao tramite do chamamento 
público. Fazendo o uso da palavra o Secretário Executivo do CONDEGER deu boas vindas 
a todos os conselheiros e convidados e explanou sobre os últimos acontecimentos do 
município relacionados a programas e projetos do desenvolvimento econômico. Relatou 
ainda que nas próximas reuniões serão apresentadas um compilado dos indicadores e 
dados do projeto de desenvolvimento econômico em andamento e ainda uma prestação 
de contas do programa Avança Serrana. Passou a palavra ao Sr. Prefeito Municipal que 
também deu boas vindas aos conselheiros e convidados e explanou sobre as conquistas 
do governo nos 11 meses de gestão e ainda a satisfação com o processo e chamamento 
público do PROINDES, agradeceu o trabalho do conselho de desenvolvimento 
econômico e pediu celeridade no tramite do referido chamamento. O Secretário 
Executivo fazendo o uso da palavra realizou a leitura dos envelopes entregues ao 
conselho pelo departamento de licitações, sendo 2 (dois) de cada empresa interessadas 
no chamamento público, estando lacrados e conferidos por todos os presentes. Todas 
as empresas foram mencionadas individualmente. Foi disponibilizado para conferencia 
todos os envelopes e também o processo administrativo que instrui o presente 
chamamento público. As seguintes empresas protocolaram documentos referente ao 
edital do chamamento público 006/2021: GRD Serviços em Porcelanatos LTDA, Nutratec 
Tec. Nutrientes LTDA, ARF Plásticos, Voga Cosméticos LTDA EPP, Terral Agrícola, Jefter 
Ribeiro, Garcia Distribuidora de Bebidas, Anbermaquinas Industria e Comércio de Peças 



 
 
 
 
 

 
LTDA, Supermercado Mialich LTDA, Natureza Comércio e Serviços LTDA, Construtora 
Diamantina LTDA EPP, Presence Comércio de Gases, equipamentos e acessórios LTDA, 
Maria Ângela Monteio de Morais ME, Use Brasil Confecções LTDA, Alcântara Montagens 
e Instalações LTDA, JÁ de carvalho Comércio e Manutenções de empilhadeiras, Alta 
Serrana, Serrana Indústria e Comércio de Cosméticos, Morais e Santos Comércio e 
Consultoria LTDA, Wilson Donizete Escudeiro Uniforme e EPI EIRELI, Escudeiro 
Uniformes, Autotec Comércio e Serviços LTDA ME. O prefeito fazendo o uso da palavra 
mencionou que recebeu representantes da Startup Meralink que fizeram uma 
apresentação sobre seus objetivos de alavancagem das empresas locais. O prefeito 
mencionou ainda da sua participação como palestrante em eventos nos municípios de 
Brotas/SP e em Olímpia/SP onde explanará sobre as conquistas de 11 meses de governo 
em especial o PROJETO S e o PROJETO D – Desenvolvimento Econômico. Alguns 
conselheiros manifestaram a satisfação na participação de tantas conquistas oriundas 
do trabalho do CONDEGER. Fazendo o uso da palavra o Dr. Adriano Puccinelli, que é 
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos explicitou a tramitação jurídica do 
chamamento público 006/2021, explicou passo a passo as próximas etapas, sendo que 
inicialmente seria agendado sessão pública para abertura de envelopes e julgamento da 
habilitação das empresas e posteriormente continuidade em nova sessão para abertura 
de envelopes de propostas comerciais e assim calcular a pontuação aferida por cada 
empresa e assim diante das regras do edital, classifica-las de acordo com os requisitos 
pré-estabelecidos. Apresentou uma minuta de convocação que seria publicada em 
diário oficial dando publicidade sobre a data e local da sessão pública do chamamento 
público 006/2021, todos os conselheiros presentes aprovaram tal minuta. O Secretário 
Executivo fazendo o uso da palavra, reafirmou que convocaria todas as empresas via 
fone, sem prejuízo da publicação em diário oficial, tendo em vista a necessidade ampla 
participação dos interessados em todas as fases do processo. Ficou definido a data de 
17/11 as 16hs no auditório da ETEC para a referida sessão. XI – Dr. Adriano explicações. 
O prefeito e a vice prefeita fazendo o uso da palavra agradeceram a todos os presentes, 
deram por encerrada a presente reunião. Aberta a palavra para demais considerações, 
e sem registro de interesse em manifestações para tanto, o Secretário Executivo 
agradeceu a presença de todos declarando encerrada a presente reunião. Anexa a 
presente Ata, está a lista de presença com as assinaturas dos membros e convidados. 
Finalmente, para constar, foi lavrado a presente ata que após lida e aprovada, vai 
assinada pelo Presidente e por mim secretário executivo. 

 
 
 
     Leonardo Caressato Capiteli                          Guilherme Montanari 
              Presidente do CONDEGER          Secretário Exec. do CONDEGER. 
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