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ATA DA 254ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E  
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – COMEDIC 

 
No dia vinte e seis do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, na sala 
da sala de reuniões da SEMDETTUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e 
Turismo, aconteceu a reunião ordinária, que contou com a presença dos (as) Senhores (as) Conselheiros: 
Erick Gomes, Alexandre Miotto, José Antônio Fernandes Paiva, Ophir Figueiredo Junior, Lucineia 
Fernanda Barbosa Belluca, Adenir José Graciani e Gracieli Bortoletto Bombo. Sr. Erick inicia a reunião 
justificando a ausência dos Conslheiros: Sr. Edson Batista dos Santos, Sr. Clayton Masquieto, Sr. Rafael 
Domarco Aloisi, Sr. Renato Albuquerque, Sr. João Goia e Sr. Tadeu Ali. Em seguida Sr. Erick apresenta o 
Sr. Adenir aos Conselheiros presentes, informa que ele é o suplente do Sr. Francisco Calil e todos dão as 
boas vindas ao Conselheiro. Sr. Adenir se apresenta, informa a todos que está a frente do supermercado 
Beira Rio à 29 anos e agradece pela receptividade, informa que está muito feliz em estar presente para 
poder contribuir com o Conselho e solicita participar mensalmente das reuniões para aprender sobre os 
processos. Sr. Erick esclarece que pode participar sim, porém a entidade só tem direito a 1 voto nas 
análises. Na sequência todos os presentes se apresentam ao Conselheiro. Sr. Erick lê a ata do mês de 
março, que após lida e aprovada através de parecer unânime pelos presentes, segue assinada por todos. 
Sr. Erick apresenta as demais Atas que foram aprovadas nas reuniões online para assinatura dos 
presentes. Sr. Erick apresenta o projeto da Empresa NAG Serviços de Manutenção para análise do 
Conselho, uma vez que foi a única empresa que teve interesse em participar da concorrência pela área da 
Quadra K, lote nº. 4. Todos os Conselheiros concordam que é melhor agendar uma data somente para 
analisar o Projeto, diante disto o Sr. Erick solicita a Sra. Gracieli que agende com a Empresa e informe a 
todos no grupo do Wats app, para quem tiver disponibilidade participar da análise. Sr. Erick informa aos 
presentes que a lista de espera foi consultada para a disponibilidade da área na quadra L, lote nº. 04,  
porém só houve uma empresa que irá entregar o projeto para a concorrência, mas o prazo para entrega 
do projeto é 09/05/2022, diante disto provavelmente entrará para análise somente na próxima reunião 
ordinária, conforme as empresas que estão concorrendo na área da quadra R, lote nº. 13. Sem mais, 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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