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ATA DA 246ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E  
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 

 
No dia vinte e sete do mês de julho, 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 julho, que contou com a presença dos (as) 
Senhores (as) Conselheiros: Marcos Wagner Gozzo, Rafael Roberto Domarco Aloisi, Erick Gomes, Ophir 
Figueiredo Junior, Alexandre Miotto, Regina Lordello, Clayton Masquieto, José Antônio Fernandes Paiva, 
Lucineia Fernanda Barbosa Belluca, José Francisco Calil e Gracieli Bortoletto Bombo. Sr. Rafael inicia a 
reunião justificando a ausência do Sr. Edson Batista dos Santos e João Carlos Goia. Em seguida o 
presidente lê as CAE – Carta de Apresentação das Empresas: Unalog União Alterosa Logística, que 
solicita de 3 à 5.000 m2 e Comercial F. Britto, que solicita 10.000 m2, as quais solicitam áreas no Distrito 
Industrial UNINORTE, os Conselheiros presentes aprovam as solicitações, mas diante da falta de áreas 
para doação as empresas são encaminhadas para a Lista de Espera. Sr. Rafael apresenta a Empresa 
Delphi Power Systems Indústria e Comércio, a qual solicita Isenção de IPTU para as tecnologias e 
Inovações que serão desenvolvidas na empresa. Sr. Rafael informa ainda que o processo já tem parecer 
favorável da SEMFI – Secretaria Municipal de Finanças, quanto ao Impacto Financeiro e também já tem o 
Parecer do CMCT – Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia favorável ao pleito para Isenção de 02 
anos. Diante do exposto o presidente coloca em votação e os membros deste Conselho decidem parecer 
favorável sem citar o período, uma vez que a SEMFI é que sabe o quanto de redução fiscal pode ser 
abatido. Lembra ainda a todos os presentes que os Conselhos são consultivos, a decisão é do Poder 
Público. Sr. Rafael em seguida lembra aos membros presentes que temos uma concorrência que foi 
analisada por alguns Conselheiros e apresenta as planilhas da análise dos projetos apresentados pelas 
empresas que concorrem ao lote nº. 13 da quadra R. Salienta a todos que os dados levados em 
consideração da planilha são exigidos pela Legislação Vigente, conforme o check list, como investimentos, 
faturamentos, geração de empregos, projeto de construção e recursos para a realização do projeto. Sr. 
Rafael declara que conforme esses requisitos a Empresa vencedora foi a Centrimax Equipamentos 
Industriais Ltda. Todos os presentes seguem a relatoria dos Conselheiros que analisaram os processos 
em parecer unânime. 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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