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ATA DA 223ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E  

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 
 
No dia onze do mês de dezembro, 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, Marcos Wagner Gozzo, Rafael Roberto Domarco Aloisi, Pedro 
Luiz da Cruz, José Francisco Calil, Erick Gomes e Gracieli Bortoletto. A reunião foi iniciada pelo 
Presidente Sr. Erick, inicia a reunião e informa que a Ata do mês de novembro será aprovada na 
próxima reunião ordinária, pois não houve tempo para Sra. Gracieli concluí-la. Sr. Erick em 
seguida apresenta os projetos das Empresas analisadas para concorrência do lote nº. 03 da 

quadra T: CL Empreendimentos Biológicos Ltda., os dados de mercado continuam não sendo 
existentes, como no último projeto apresentado. As Empresas ESI Serviços Industriais e 
Calderaria Ltda., Pira Gesso Comércio Ltda. e JS Sbompato Montagens Industriais são 
explanados os dados de cada projeto conforme solicita a Legislação à todos os membros 
presentes. Diante dos itens apresentados e votação dos membros, a Empresa Pira Gesso 
Comércio Ltda. ganha a concorrência. Sr. Erick apresenta a Carta de Recurso ao Conselho da 
Empresa Fabio Rodrigues Locações, que questiona sobre o projeto solicitado, que já havia no 
processo. Sr. Erick esclarece que a Lei é clara e que o Projeto é de outra concorrência, inclusive 
a área era outra metragem, coloca em votação aos presentes e o parecer é unânime de que 
toda concorrência ter que seguir as normas da Legislação Vigente 4.020/1995 e suas alterações, 
e a mesma cita que a não entrega de qualquer documento desclassifica a Empresa. 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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