
REUNIÃO DISTITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 30 de janeiro de 2013, 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

PARTICIPANTES: Idmar Morais, André Luiz, Fernando de Paula, Udo Wondraceck, 

Ademir Costella, Pedro Vencatto, Arlênio Silva, José Tassinari, Marcos Bender, 

Vilson Santos, Antonio Leal e assessora de imprensa da Prefeitura. 

ATA Nr. 62 

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 
apresentando o anteprojeto arquitetônico do Distrito Industrial, em sua primeira 
revisão, o arquiteto Vilson aborda os aspectos técnicos do anteprojeto. Os 
integrantes da Comissão discute o conceito a ser seguido para a implantação de 
uma creche e de um posto de saúde na área do distrito industrial. O Dr Tassinari 
refere se ambos forem para atendimento da população em geral, há possibilidade 
de se buscar verbas federais.  Senhor André fará uma análise técnica, com prós e 
contras, para que na próxima reunião a Comissão decida qual conceito adotar. No 
que tange a construção do prédio administrativo, deve-se dar ênfase ás normas de 
segurança. Na sequencia o senhor Idmar relata que fez contato com a senhora 
Clarisse, engenheira da FEPAM, a qual informou que o projeto do Distrito 
Industrial está com os técnicos, e que entre os dias 19 e 20 de fevereiro próximo 
realizará uma visita na área do Distrito Industrial. O senhor Idmar manifesta sua 
preocupação quanto à presença de invasores na área do distrito. O Dr. Tassinari 
ressalta a importância da Comissão acompanhar esta visita. No que tange aos 
invasores lembra que a Prefeitura possui uma liminar e um interdito proibitório, 
para desocupar a área, mas refere dificuldades com o poder Judiciário nesta época 
de férias, pois qualquer ação que for tomada passa necessariamente pelo 
Judiciário, e que até a próxima reunião tentará uma solução. O senhor André passa 
a relatar ações que dependem da Procuradoria Geral do Município: Nomeação dos 
novos integrantes da Comissão de implantação e aparelhamento do Distrito 
Industrial; confecção do termo de aditivo número dois do fundo para implantação 
do Distrito Industrial, complementando verba no valor de R$ 13.500,00, referente 
ao projeto de interligação da adutora com distrito industrial e elaboração da nova 
lei do Distrito Industrial. O Dr. Tassinari refere que esta lei deve contemplar todos 
os aspectos que envolvem o Distrito, inclusive a implantação da creche e do posto 
de saúde, mas que vai iniciar a trabalhar na minuta da mesma. Finalizando a 
reunião o senhor André passa a apresentar o quadro de custos do Distrito 
Industrial, e põe em discussão a formatação para angariar recursos para a 
realização das obras. Nada mais, foi encerrada a presente reunião. Para constar foi 
lavrada a presente ata. Antonio Leal. 


