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ATA DA 224ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E 
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 
 
No dia vinte e nove de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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: Rafael Roberto Domarco Aloisi, Angelo Tadeu Ali, José Antônio Paiva, Paulo 

César Marconi, Erick Gomes, Pedro Luiz da Cruz, Filipe Vieira da Silva, Wilson Rensi, Regina 

Lordello, José Francisco Calil, Felipe Roger Victor e Gracieli Bortoletto. A reunião foi iniciada 

pelo Presidente. Sr. Erick, inicia a reunião apresentando a Ata do mês de Dezembro e 

Novembro para aprovação, e após lidas foram aprovadas por todos os presentes. Em seguida 

Sr. Erick justifica a ausência dos Srs. João Goia e Marcos Gozzo. Sr. Erick em seguida 

apresenta a CAE – Carta de Apresentação da Empresa Proveraço Indústria e Comércio Ltda., a 

qual solicita uma área de 2.000 à 5.000 m2 no Distrito Industrial UNINORTE, não havendo área 

no momento para doação, os conselheiros encaminham a Empresa para Lista de Espera. Sr. 

Erick apresenta a solicitação da Empresa CJ do Brasil que solicita Isenção de Impostos e 

Taxas, apresenta a todos que a análise já foi efetuada pela Secretaria de Finanças, diante disto 

todos os membros em parecer unânime acompanham a aprovação da SEMFI às Isenções para 

a referida empresa. Sr. Erick informa aos membros que o Conselho agora tem mais um 

participante e que aguarda a nomeação da Associação do Uninorte para convocação. Sra. 

Gracieli informa aos presentes que o departamento de Desenvolvimento Econômico da 

Secretaria de Governo realizou o acompanhamento de cronograma das Empresas instaladas no 

Distrito Industrial UNINORTE em janeiro, a Lista de Espera para áreas em doação está sendo 

atualizada para o ano de 2019, houve o levantamento com a Procuradoria Jurídica dos 

processos em andamento para serem agilizados e informa a todos que em Dezembro o Registro 
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do Distrito NUPEME foi efetuado, diante disto as providências para que as Empresas recebam a 

escritura já foram iniciadas. Sr. Paiva informa a todos que a bancada dos empregados assume a 

Presidência da Com Emprego para o ano de 2019 e convida a todos para a posse que 

acontecerá dia 07/02/2019 no Gabinete do Prefeito. Sr. Erick apresenta algumas colocações 

sobre a sua permanência na Presidência e lembra a todos que em março acontece a nova 

eleição da Presidência. Colocações: Distrito UNISUL, quero lembrar que ninguém nos informou 

sobre esse Distrito não acontecer. Sra. Gracieli informa que o Secretário Sr. Godoy na primeira 

reunião do seu mandato esclareceu esse assunto, e que o projeto foi suspenso por falta de 

verba para sua implantação. Os Conselheiros disseram não se lembrar dessa reunião. Sra. 

Gracieli vai fazer um levantamento nas Atas e retorna com a informação. Sra. Gracieli lembra a 

todos que área ainda não está registrada para o Município e isso também é necessário para a 

realização do Projeto. Sr. Pedro Cruz informa que o Registro já existe. Sra. Gracieli também vai 

averiguar a informação. Sr. Erick questiona sobre o processo da CJ do Brasil já vir para a 

reunião ordinária analisado pela SEMFI e homologado pelo Prefeito. Sra. Gracieli informa que 

isso consta na Lei, primeiro segue para análise de impacto financeiro e após retorna a Secretaria 

para o Parecer do COMEDIC, se compromete em enviar a Lei a todos os membros com essa 

informação. Sr. Erick solicita que a Prefeitura tome providências quanto as empresas que estão 

instaladas no UNINORTE que já deveriam possuir a escritura, pois isso prejudica a situação do 

Condomínio no Distrito. Sra. Gracieli esclarece que a Lei não estipula um prazo para a empresa 

registrar o lote em seu nome, o que ocorre são os acompanhamentos para verificar se as 

empresas se encontram em funcionamento, gerando emprego e faturamento, mas informa que 

passará a informação para o Secretário. Sr. Erick solicita o numero dessas empresas no local. 

Sra. Gracieli se compromete a fazer o levantamento para apresentar na próxima reunião 

ordinária. Sr. Erick cita também o caso da Empresa Euroglaze que já possui a escritura com 
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encargos, mas não se encontra em funcionamento, qual será a providência da Prefeitura 

referente essa área. Sra. Gracieli irá levar esse assunto ao conhecimento do Secretário, mas 

acredita que após efetuada a escritura para a Empresa a Prefeitura não tem mais o poder sobre 

a área. Lembra aos Conselheiros presentes que a Lei vigente esclarece também as atribuições 

do COMEDIC, diante disto vai encaminha-la também a todos. Sr. Erick questiona sobre a 

demora dos processos na Procuradoria Jurídica, cita algumas empresas que o prazo na 

Procuradoria foi extenso. Sra. Gracieli explica que a Procuradoria atende aos processos 

conforme protocolo de entrada e que no momento não se encontra nada parado, inclusive que 

há um espaço e um bom diálogo entre a Secretaria e a Procuradoria, quando necessário são 

agilizados os assuntos urgentes. Sr. Erick reclama sobre a demora em analisar o processo da 

Empresa IBP para o recebimento da escritura. Sra. Gracieli informa que a Empresa precisou 

alterar seus dados e CNPJ para poder ser analisada, pois modificaram o CNPJ do IPPD – 

Instrumento Particular de Promessa de Doação e essas alterações feitas pela empresa não são 

permitidas por Lei, mas lembra a todos que no momento a Empresa já se encontra em Cartório 

para o seu devido registro. 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. 

 

Rafael Roberto Domarco Aloisi  Angelo Tadeu Ali  José Antônio Paiva, 

 

Paulo César Marconi     Erick Gomes    Pedro Luiz da Cruz 

 

 Filipe Vieira da Silva     Wilson Rensi    Regina Lordello 

 

 José Francisco Calil    Felipe Roger Victor    Gracieli Bortoletto 
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