ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONSELHO EMPRESARIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
IMPERATRIZ
RELÁTORIO DE REUNIÃO DO CEDEI-19/04/2017

No dia 19/04/2017 (quarta-feira) às 8h30min, aconteceu na Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Imperatriz, a segunda Reunião do Conselho Empresarial de Desenvolvimento
Econômico de Imperatriz, no Palácio de Comercio e Indústria - sala de reuniões- R. Bom
Futuro, 455 - Centro, Imperatriz - MA.

Pauta: Distrito Industrial.
Membros Presentes:
1. Luís dos Santos Lima-SIMETAL
2. Francisco de Sales Alencar-FIEMA
3. Hélio Rodrigues Araújo-ACII
4. Guilherme Maia Rocha-ACII
5. João Neto Franco-SINDUSCON DO OESTE
6. João Franco Filho- SINDUSCON DO OESTE
7. Atenágoras Reis Batista-SEINC
8. Mauro Rangel de Castro Melo-SUZANO
9. Eduardo Soares Sousa-SEDEC
10. Dorielton Pereira Xavier-SEDEC

A palavra inicial foi dada pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico de Imperatriz, que
na ocasião deu as boas-vindas a todos, tratando diretamente da pauta sobre o Distrito
Industrial de Imperatriz, informando que era necessário que o conselho ficasse ciente da atual
situação do distrito referente as obras de infraestrutura e inauguração da segunda parte do
projeto do distrito. Salientou ainda que os empresários imperatrizenses ainda necessitam se
deslocar para São Luís com objetivo de resolver questões burocráticas do processo de
instalação do investimento no distrito e que essa situação não poderia continuar dessa forma,
assim o Secretario sugeriu que convocássemos o secretário de Estado de indústria e comercio
ou seu adjunto para tratar de possível termo de cooperação técnica entre o município e o
Estado. O Secretário franqueou a palavra aos membros do conselho presentes e todos foram
unanimes na solicitação sobre a vinda dos representantes do Governo do Estado na próxima
reunião do conselho para tratar da atual situação e buscar conjuntamente soluções para um
melhor atendimento no distrito industrial. Assim ficou acordado entre todos a convocação e
marcada a próxima reunião para o dia 17 de maio para recebermos os representantes do
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Estado. Eduardo logo informou que a SEDEC providenciaria oficio do conselho para
providências, em seguida agradeceu a presença de todos e declarou a reunião concluída.

Observação: lista de presença em anexo.
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