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DATA: 12 de junho de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

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

José Tassinari, José Kuhn, Vilson Santos, Wilson Wojcichoski, Prefeito Vilmar 

Ballin, o Vice-Prefeito Arlênio Silva e Antonio Leal. 

ATA Nr. 79 

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 passa a palavra para o Dr. Tassinari explanar 
sobre os avanços da lei do Distrito Industrial, o mesmo esclarece que alguns 
ajustes necessários dependem do parecer do Prefeito, mas que a lei contempla o 
que foi discutido na Comissão, o conceito está contemplado, e que no início da 
próxima semana será enviado para a Câmara de Vereadores. O Dr. Wilson, 
procurador da Câmara, refere que o trâmite naquela casa é rápido, em torno de 
quinze dias. Na sequência o Sr, André refere que necessita da lei e de recursos para 
lançar o edital das obras do Distrito, e que julga fundamental que tais recursos 
constem do PPA e da LDO. O Dr. Tassinari refere que o gestor do projeto formalize 
pedido, neste sentido, ao Prefeito. O senhor André informa aos integrantes da 
Comissão que recebeu e-mail da engenheira florestal da FEPAM solicitando 
complementos no projeto, o que já foi providenciado, e que a LP deverá ser 
liberada na próxima semana. Sobre a abertura da nova rua após a ERS-118, a 
Comissão discute o assunto, e o senhor André juntamente com o arquiteto Vilson 
prestam os devidos esclarecimentos, no que se refere a tubulação que a CORSAN 
irá instalar neste trecho. O senhor Prefeito assinou ofício à METROPLAN 
solicitando a anuência daquele órgão às obras necessárias para a implantação do 
Distrito Industrial.  O senhor Idmar coloca sua preocupação no que tange ao 
fechamento da prestação de contas do distrito, e questiona ao Dr. Tassinari sobre a 
legalidade de uma aplicação financeira que foi realizado com parte dos recursos do 
distrito. O mesmo entende ser um dever de zelo aplicar a verba que ainda não foi 
utilizada, e que a comissão deve solicitar reunião junto ao setor competente da 
Prefeitura para concretizar o referido fechamento. Encerrando a reunião o Dr. 
Tassinari informa que a CORSAN repassou verba, e que dois projetos estão sendo 
contratados, e o Sr André refere que o edital da adutora de água contempla um 
valor mais expressivo. Nada mais foi encerrada a presente reunião, para constar foi 
lavrada a presente ata. Antonio Leal. 

   


