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ATA DA 242ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E  

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 
 
No dia treze do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, na plataforma 
do Zoom aconteceu a reunião ordinária do mês de março de forma online, que contou com a presença dos 
(as) Senhores (as) Conselheiros: Rafael Roberto Domarco Aloisi, Erick Gomes, Ophir Figueiredo Junior,  
Lucineia Belluco, Alexandre Miotto, Pedro Chamochumbi, José Francisco Calil, João Carlos Goia e 
Gracieli Bortoletto Bombo. A reunião foi presidida pelo Presidente Sr. Rafael que inicia a reunião 
justificando a presença dos Conselheiros Sr. José Antônio Fernandes Paiva, Tadeu Ali e Edson Batista. 
Informa aos presentes que a reunião foi necessária devido as Cartas de Apresentação de 3 empresas que 
solicitam área no Distrito, sabemos que estamos em um momento delicado, por causa da pandemia, então 
para não haver aglomeração optamos pela reunião online. Rafael informa que a Ata será aprovada na 
próxima reunião. Em seguida apresenta as Cartas de apresentação das Empresas que solicitam uma área 
para se instalar no Distrito Industrial UNINORTE,   DS MULTIMEDIA CO. LTDA, a empresa solicita de 20 
a 30.000 m2, TM SERVICE LABORATÓRIO METALURGICO LTDA., solicita 1.000 m2 e LUTHE 
FERRAMENTAS ESPECIAIS LTDA., que solicita de 2 à 3.000 m2. Em parecer unânime todas são 
aprovadas para Lista de Espera. Sr. Rafael informa a todos que consta na pauta um lote disponível para 
abertura de concorrência, Lote 13, da Quadra R, medindo 2.750 m2. Solicita a Sra. Gracieli informações 
de quantas empresas se encontram na Lista de Espera solicitando essa metragem. Sra. Gracieli informa 
aos membros que no momento possuímos 45 empresas que solicitam entre 1.000 à  5.000 m2. Sr. Rafael 
questiona os presentes sobre a metragem que deverá ser consultada. Todos acompanham a sugestão de 
1.000 à 5.000 m2. Diante disto Sra Gracieli declara que irá consultar todas essas empresas da Lista de 
Espera para saber sobre o interesse em participar da concorrência, após a manifestação enviará o check 
list aos interessados do Projeto que deverá ser apresentado na Secretaria de Desenvolvimento. Sra. 
Gracieli pergunta aos presentes se estas empresas que ingressaram na Lista de Espera na data de hoje, 
estarão sendo convocadas para participar da concorrência. Os conselheiros informam que pode consultar 
as duas empresas que solicitam a metragem aproximada. Próximo assunto Sr. Rafael informa que será a 
eleição a Presidência. Todos os Conselheiros presentes, em parecer unânime votam pela reeleição dos 
Srs. Rafael a presidência e do Sr. Erick como vice-presidente. Sr. Rafael e Sr. Erick agradecem a 
confiança de todos. Sem mais, o 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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