
REUNIÃO DISTITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 15 de maio de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

PARTICIPANTES: Idmar Morais, André Luiz, Fernando de Paula, José Tassinari, 

José Kuhn, Vilson Santos, Wilson Wojcichoski, João Fonseca Jr.  e Antonio Leal. 

ATA Nr. 75 

O senhor Idmar agradece a presença de todos, dá as boas vindas, em especial aos 
novos integrantes da Comissão, e de imediato passa a palavra para o senhor André 
conduzir a reunião. De imediato este põe em discussão a possibilidade do 
Município liberar o licenciamento ambiental para as vias públicas, destravando o 
processo de implantação do distrito industrial, para tanto solicita o que a PGM 
apresente o seu entendimento sobre o assunto. Sendo possível tal procedimento, 
de imediato inicia os trabalhos de terraplanagem e serão encaminhadas a 
solicitação de licenças junto a Metroplan e ao DAER. O Dr. Tassinari vai verificar o 
alcance do convênio firmado entre a FEPAM e o Município, bem como vai consultar 
o CONAM. Na sequência os integrantes da subcomissão jurídica definem que já na 
próxima segunda-feira vão realizar a primeira reunião, iniciando os trabalhos para 
a elaboração da nova lei para a implantação do distrito industrial. O Dr. Tassinari 
refere que a nova lei deva ser mais genérica, não engessando o processo, e que a 
mesma pode ser regulamentada a posterior, através de decretos. A lei que 
implantou o quinto distrito industrial em São Leopoldo pode servir base para a 
subcomissão. Na sequência os senhores André e Vilson relatam sobre o projeto 
elaborado pela empresa BER, para as ruas em frente ao distrito, bem como sobre o 
projeto da rede de esgoto. O senhor Régis entrou em contato com o senhor André, 
solicitando a inclusão na pauta da reunião sobre a remoção de algumas famílias 
que ainda permanecem na área do distrito. O Dr. Tassinari presta informações 
sobre o assunto, e na própria reunião faz contato com o Secretário de Segurança, 
que ficou de retornar a ligação, tão logo tenha uma posição sobre o assunto. 
Finalizando, o senhor André relata que faltam ainda, duas parcelas a serem 
liberadas pela Prefeitura, referente ao aporte de fundos para a implantação do 
distrito industrial. O senhor José Kuhn juntamente com o Dr. Tassinari vão 
verificar o ocorrido. Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a 
presente ata. Antonio Leal.  

 


