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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC
No dia trinta e um de julho, do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, na
sala de reuniões da Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico, teve
início a reunião ordinária do COMEDIC, que contou com a presença dos (as) Senhores (as)
Conselheiros: Angelo Tadeu Ali, Rafael Roberto Domarco Aloisi, Felipe Róger Victor, Paulo
César Marconi, Wilson Antônio Rensi, Erick Gomes, Filipe Vieira da Silva, Vania Daniela Leite e
Gracieli Bortoletto. A reunião foi iniciada pelo Presidente Sr. Erick Gomes, informa que a ATA
do mês de junho será lida e aprovada na próxima reunião ordinária. Em seguida lê as CAE –
Cartas de Apresentação das Empresas DROGAL FARMACÊUTICA LTDA., a qual solicita área de
10.000 à 15.000 m2 e TRANSTIP TRANSPORTES LTDA. ME a qual solicita área de 1.000 à
5.000 m2 as duas solicitam áreas no Distrito Industrial UNINORTE, as empresas são
encaminhadas para lista de espera já que o Distrito não possue área disponível no momento.
Sr. Erick apresenta as Empresas CL Empreendimentos Biológicos Ltda., DC Luvas Industriais
Ltda. e Sucril Indústria de Docês Ltda. que entregaram seus projetos para a concorrência:
Quadra T, lote nº.08, medindo 1.334,06 m2, as quais serão analisadas novamente após um
equívoco da análise anterior, para na próxima reunião apresentar novo Parecer da Empresa
vencedora. Sra. Gracieli informa para ciência deste Conselho, que a Empresa UNIMIL
apresentou os documentos como grupo Econômico, conforme solicitação da Procuradoria
Jurídica, diante disto o processo está sendo encaminhado para solicitação da Escritura à
Empresa. Sra. Gracieli informa ainda que o Regimento Interno já foi publicado e que estará
sendo encaminhado a todos os membros para ciência. Informa também que o
acompanhamento de cronograma das Empresas no Distrito Industrial UNINORTE foi
realizado no mês de Julho. Sr. Erick informa que a empresa Mobis Brasil Fabricação de Auto
Peças Ltda foi aprovada pela Secretaria Municipal de Finanças para Isenção de Impostos e
Taxas, sendo assim os conselheiros presentes seguem o parecer favorável da SEMFI. Sr. Erick
informa aos membros presentes que foi devolvida uma área no Distrito Industrial
UNINORTE, na quadra T, medindo 1.334, 06 m2 e que será aberta nova concorrência. Sra.
Gracieli informa que a pedido do Secretário primeiramente encerraremos essa concorrência
que se encontra aberta para depois abrirmos a desta referida área. Sem mais, o Sr. Erick
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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