
REUNIÃO DISTITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 09 de janeiro de 2013, 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

PARTICIPANTES: Idmar Morais, Fernando de Paula, André Luiz, Vilson Santos, 

José Kuhn, Ademir Costella, Pedro Vencatto e Antonio Leal. 

ATA Nr. 60 

O senhor Idmar agradece a presença de todos, dá as boas vindas e de imediato 
passa a palavra para o senhor André conduzir a reunião, o mesmo inicia relatando 
à Comissão sobre os comentários que o senhor Prefeito teceu sobre os critérios de 
venda dos lotes do Distrito Industrial, e que o mesmo deu ênfase que as empresas 
tenham sede fiscal no município de Sapucaia do Sul. O Senhor Fernando reforça 
que é papel da Comissão dirimir as dúvidas sobre os referidos critérios. Na 
sequência o senhor André faz um relato sobre os avanços do projeto do Distrito 
Industrial, com ênfase no quarto relatório, o qual é focado na topografia. O senhor 
Fernando refere a importância de se confeccionar além da maquete eletrônica, 
maquetes físicas do Distrito, que podem ficar expostas tanto na Prefeitura quanto 
na ACIS. No que se refere a conexão da adutora com as caixas d’água, o senhor José 
Kuhn fica responsável pelo contato com a empresa Construsinos realize a 
instalação da tubulação. Tal ação é uma medida de economia, tendo em vista que 
as ruas por onde passará a referida tubulação ainda não está pavimentada. O 
senhor André solicita que a ACIS agende uma reunião com a FEPAM, cujo objetivo 
é que os empresários pressionem aquele órgão pra a liberação da LP. O senhor 
Fernando sugere diversas ações junto a Federasul, Fiergs, as Secretarias Estaduais 
de Governo e a própria Prefeitura de Sapucaia do Sul. Na sequencia o senhor André 
relata sobre o teor das reuniões com o Banco do Brasil, onde foi exposto o projeto 
da casa em movimento, e com a empresa Transpecal, onde ele é o senhor José 
Kuhn, explanando sobre a instalação de um posto de combustível na área desta 
empresa, concluíram salientando que a mesma está aberta a propostas. O Senhor 
Fernando refere que devemos ter cautela nesta negociação, e que não podemos 
esquecer a participação da ACIS neste negócio. Nada mais foi encerrada a reunião e 
lavrada a presente ata.  


