
  

 

REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL  

 

DATA: 18 de julho de 2012, 11h00min horas. 

LOCAL: Sala 605 - ACIS 

PARTICIPANTES: Fernando de Paula, Idmar Moraes, Udo Wondracek, André Luiz, Régis 

Scharlau, José Tassinari, Vilson Santos e Antonio Leal. 

ATA Nr. 42 

O Sr. Fernando inicia a reunião agradecendo a presença de todos. Na seqüência passa 

a palavra para o senhor André Luiz, o qual faz questão de ressaltar a importância da 

participação do arquiteto Vilson Santos nas reuniões técnicas do distrito industrial. 

Refere ainda, que espera contar com todo o apoio da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente para dar andamento ao projeto junto à Corsan. E, de imediato inicia, 

juntamente com o senhor Vilson, a relatar sobre os assuntos tratados na reunião 

realizada com técnicos da Corsan. Foi dito que a estação de tratamento de Esteio tem 

condições de atender a demanda do distrito industrial. Surgem várias dúvidas e 

questionamentos dos integrantes da Comissão, as quais foram esclarecidas. Reiteram 

que a Corsan necessita de um terreno com aproximadamente quatrocentos metros 

quadrados para a instalação de bombas, conforme já foi tratado em reuniões 

anteriores. O Dr. Tassinari fica responsável por dar encaminhamento a este assunto 

junto ao Secretário José Kuhn. O senhor André informa que no dia vinte e quatro, 

terça-feira próxima, às dez horas, haverá nova reunião com os técnicos da Corsan, e 

para tanto solicita ao Dr. Tassinari que um técnico em licitações acompanhe a reunião. 

Na seqüência o Dr. Tassinari aprova o teor da nota técnica elaborada pelo senhor 

André, que será apresentada ao Governador do Estado, senhor Tarso Genro, e informa 

que há a possibilidade da presença do mesmo na ACIS, para um almoço, momento no 

qual deverá ser firmado um protocolo de intenções, envolvendo o Estado, o Município 

e a Corsan, visando investimentos para o tratamento de água e esgoto no município, 

contemplando a região onde será instalado o distrito industrial. O senhor André 

apresenta correspondência recebida da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 

fazendo referência às áreas de preservação ambiental, e que necessitamos da 

anuência das mesmas, para a instalação do distrito industrial. A PGM vai se manifestar 

sobre o assunto. O senhor Fernando refere que fez contato com a Brigada Militar e a 



Guarda Municipal, solicitando o monitoramento da área do distrito. Foram 

apresentados quatro orçamentos para a confecção das placas a serem instaladas na 

área do distrito, o senhor Udo fica responsável pela avaliação dos mesmos. O senhor 

Antonio refere que o número do processo do interdito proibitório, fornecido pela 

PGM, que vai ser inserido nas placas, consta como inválido no site do Tribunal de 

Justiça, o Dr. Tassinari vai verificar o ocorrido. Nada mais, foi lavrada a presente ata. 

Antonio Leal. 

 

 


