
REUNIÃO DISTITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 08 de Maio de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

PARTICIPANTES: Idmar Morais, André Luiz, Bender, Vilson Santos, Wilson 

Wojcichoski, José Khun, José Tassinari. 

ATA Nr. 74 

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. De posse da palavra o 
Eng. André comunicou que houve a reunião co a Mesa do Investidor foi proveitosa 
e ele o Dr Tassinari participaram. O Sr. Adriano Boff, Gerente de Projetos da 
SDPI/GOVRS, se comprometeu a colocar nosso projeto dentre aqueles que tem 
prioridade na FEPAM. O André comentou que devido a demora no processo de 
licenciamento pela FEPAM. Seria saudável que o Município iniciasse desde agora o 
processo de licenciamento do 2° Distrito Industrial para que não houvesse solução 
de continuidade entre os dois projetos. O Dr. Tassinari e alguns membros da 
CIADIS se manifestaram a favor de se já iniciar o processo de formatação do 2° 
Distrito enquanto que o Secretário José Khun se manifestou contrario a tal ação 
antes de se obter a LI deste primeiro Distrito. O Dr, Tassinari ficou de conversar 
com o Prefeito Ballin sobre este assunto.O André lembrou que o decreto de 
nomeação da subcomissão jurídica que vai propor uma nova lei para o Distrito não 
prevê prazo nem frequência de reunião entre os seus membros. Ficou acertado que 
os membros da subcomissão serão chamados a participarem da próxima reunião 
do CIADIS quando serão dadas as diretrizes de trabalho para esta subcomissão e 
serão determinados os prazos para elaboração da nova lei e da previsão de 
recursos para as obras do Distrito na LDO. Quanto aos aportes da Prefeitura ao 
fundo do Distrito o Secretario José Khun ficou de verificar ao assunto junto a PMSS. 
Nada mais, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata. André Luiz.  


