
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 17 de Julho de 2013, às 17:00 horas 

LOCAL: Sala de reuniões do 12° and, ACIS. 

PARTICIPANTES:  André Luiz, Vilson Santos, Wilson ,José Tassinari, Udo, Airton. 

Fernando, Ademir Costela, Idmar, Airton, Prefeito Vilmar Ballin, Dep. Ronaldo 

Zulke, Silvino, Carlos Bender. 

ATA Nr. 85 

O senhor Prefeito Vilmar Ballin abre a reunião agradecendo a visita do Deputado 
Federal Ronaldo Zulke e de imediato apresenta o projeto do Distrito Industrial ao 
deputado, enfatizando a este a importância de ste empreendimento para o 
Município de Sapucaia e para o Estado do Rio Grande do Sul. Lembrou o prefeito 
que no dia de hoje a Zero Hora publicou em sua primeira pagina a instalação de 
uma fábrica de cabos com investimentos de R$ 30 milhões e comparando com o 
projeto do Distrito que receberá investimentos de R$ 200 milhões, destaca que o 
mesmo nunca teve o mesmo destaque. Neste sentido, enfatizou o Prefeito ele pede 
ao Deputado Zulke que interfira a nosso favor na Secretaria de Desenvolvimento e 
promoção do Investimento do Estado para nosso projeto seja considerado 
prioritário para o Estado e assim possa ganhar prioridade na liberação da Licença 
Prévia junto a FEPAM. Lembrou o Prefeito que tal pedido de Licenciamento 
aconteceu no mês de Setembro de 2012 e que até o presente momento ainda não 
foi liberada. O Deputado Zulke entendendo a urgência de nosso pedido de imediato 
ligou via celular para o Secretario Knijnik e solicitou a este tratamento prioritário 
ao nosso projeto. O Deputado também sugeriu que nosso prefeito fizesse um ofício 
formal ao Secretario solicitando audiência com este para apresentar o projeto e 
reforçar o pedido de priorização junto a FEPAM para análise e emissão da LP. Na 
sequencia o Diretor Ademir Costela pediu a palavra e falou ao Deputado da 
preocupação dos empresários quanto ao licenciamento do corpo de bombeiros que 
tem apresentado exigências não cartesianas aos empresários para liberação das 
licenças. Lembrou o empresário e diretor da ACIS que urge a aprovação de uma 
norma para sistemas de combate a incêndio de modo a dar segurança aos 
empresários na hora de investirem em sistemas de proteção contra incêndios. O 
Deputado Zulke informou que nos próximos dias estará sendo votada uma nova lei 
e ele recomenda que os empresários busquem participar da confecção da mesma. 

Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. André 
Luiz.  

 


