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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E 
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 
 
No dia vinte e nove de agosto, do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta 

minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Governo, teve início a reunião 

ordinária do COMEDIC, que contou com a presença dos (as) Senhores (as) 

Conselheiros: Rafael Roberto Domarco Aloisi, Paulo Cesar Marconi, Angelo Tadeu Ali, 

Vera L. A. Pizzinatto, João Carlos Goia, Pedro Luiz da Cruz, Wilson Rensi, José Antônio 

Paiva, Erick Gomes, Felipe Roger Victor e Gracieli Bortoletto. A reunião foi iniciada pelo 

Sr. Rafael D. Aloisi, lê a ata do mês de julho, que após ser lida é aprovada pelos 

presentes. Sr. Rafael apresenta a justificativa de presença do Sr. Eduardo Mercadante 

do SEBRAE, em seguida lê a carta de intenção de área para o Distrito Industrial UNISUL 

– CORNETA AUTO PEÇAS LTDA. ME, solicita 5.000 m2, diante disto solicita 

informações sobre esse distrito ao Sr. Pedro que informa que não haverá mais esse 

Distrito. Sr. Rafael então indeferiu o pedido por falta de área, pois o Distrito não se 

encontra liberado com parecer unânime de todos os Conselheiros presentes. Sr. Rafael 

informa que dia 25/10/17 acontecerá o lançamento do Portal do SISPAIT, que será no 

auditório da Prefeitura, mas estará passando o convite a todos. Sr. Paiva declara que 

não está entendo a divergência entre o poder executivo e legislativo, pois está 

preocupado  com a redução dos incentivos, acha que irá inibir a instalação de empresas 

no Município. Sr. Rafael explica que não cabe em todos os casos, os processos passam 

por análise na Secretaria de Finanças, mas o correto é desburocratizar as solicitações, 
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sem precisar por exemplo renovar as solicitações das empresas que trabalham com 

tecnologia e inovação que hoje precisam renovar seus pedidos a cada 02 anos.  Sr. 

Paulo explica que essas análises não dependem somente da Lei e sim da renúncia de 

receita, a qual limita as isenções, pois o Município para conceder esse beneficio precisa 

tê-lo, informa ainda que se diminuir a isenção de 5 para 2% atenderá um maior número 

de empresas, e isso é muito positivo, pois mais empresas serão beneficiadas. Sem 

mais, Sr. Rafael encerra a reunião. Eu, Gracieli Bortoletto, digitei a presente Ata que, 

após lida e aprovada, segue assinada por mim e por todos os presentes. 
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