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ATA DA 245ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E  
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 

 
No dia vinte e cinco do mês de maio, 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: Rafael Roberto Domarco Aloisi, Erick Gomes, Ophir Figueiredo Junior, 
Alexandre Miotto, 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. Sra. Fernanda solicita alteração na Ata, pois seu nome está incorreto. Sra. 
Gracieli se desculpa pela falha e diz que fará alteração. Sr. Rafael informa que a ata será aprovada na 
próxima reunião ordinária. Sr. Rafael na sequência lê as CAE – Carta de Apresentação das Empresas:  
HB Indústria e Comércio, de Garrafas e Componentes Hidraúlicos Eirelli, que solicita 10.000 m2 e MC 
Supply Comércio, Importação, Exportação e Intermediação de Negócios Ltda., que solicita de 2 à 5.000 
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 informa que hoje seriam entregues os processos de concorrência das Empresas que 
se interessaram na área da quadra R, lote nº. 13, porém algumas das empresas pediram prorrogação de 
prazo para entregar os seus Projetos, conforme Legislação vigente. Diante disto, os projetos serão 
distribuídos na próxima reunião ordinária. Sr. Ophir lembra a todos que hoje é o Dia Nacional da Indústria, 
aniversário de morte de Roberto Simons, o patrono da Indústria. Sr. Alexandre pede a palavra para 
sugerir ao Poder Público a criação de um Distrito voltado para transportadoras, ele informa que essa ideia 
já vem sendo discutida nas reuniões da Associação, pois no Distrito Industrial UNINORTE as empresas 
tem muitos problemas com as transportadoras instaladas. Sra. Gracieli pede a palavra para passar 
algumas informações: Em 20/05/21 ocorreu o acompanhamento das empresas no Distrito Industrial 
UNINORTE com a visita do Secretário da Pasta José Luiz Guidotti Junior; Neste mês aconteceu uma 
reunião com a Procuradoria Jurídica e  IPPLAP sobre o levantamento de áreas públicas para um novo 
Distrito Industrial para a cidade, pois precisamos atender a Lista de Espera; A FUMEP já foi consultada 
formalmente, através de um ofício para que substitua o Diretor Giuliani, mas até o momento não tivemos 
resposta. 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. 

 

 

Marcos Wagner Gozzo  Rafael Roberto Domarco Aloisi    Erick Gomes 

 

Ophir Figueiredo Junior   Alexandre Miotto  Lucineia Fernanda Barbosa Belluca 
  

José Antônio Fernandes Paiva  Gracieli Bortoletto Bombo  

 

Clayton Masquietto  José Francisco Calil 

     

 

 


