
  

 

REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL  

 

DATA: 01 de agosto de 2012, 11h00min horas. 

LOCAL: Sala 605 - ACIS 

PARTICIPANTES: Fernando de Paula, Idmar Moraes, Udo Wondracek, Ademir Costella, 

André Luiz, Régis Scharlau, Pedro Vencato, Vilson Santos, Antonio Leal, Valmir e 

Fabiano Mengel. 

ATA Nr. 44 

O Sr. Fernando inicia a reunião agradecendo a presença de todos, e tendo em vista a 

presença dos convidados, senhores Valmir e Fabiano, passa a fazer um breve relato 

sobre a importância do associativismo, as atividades desenvolvidas pela da ACIS, suas 

demandas e projetos. Na seqüência o senhor André informa aos presentes que na 

última semana esteve reunido com representantes da Corsan, juntamente o senhor 

Vilson, o Dr. Tassinari e o secretário Kuhn, os quais apresentaram como alternativa 

para a Corsan, outro terreno para a instalação de suas bombas, a qual foi aprovada, 

liberando o terreno de propriedade dos senhores Valmir e Fabiano. Após a retirada 

dos convidados teve seguimento a reunião, tratando-se dos seguintes assuntos: A 

renovação do termo de convênio nº 035/11, firmando entre o Município e a ACIS, 

ficando sob responsabilidade do senhor Antonio encaminhar o assunto junto a PGM. O 

senhor André refere sobre a possibilidade da utilização de verbas do fundo da Corsan, 

da área de esgoto, nas obras do Distrito Industrial. O senhor Fernando manifesta-se no 

sentido de que a LDO deva contemplar verbas para o Distrito, entendendo ser 

necessário agendar uma reunião com pauta específica para discutir o assunto. O 

senhor André fica responsável por convocar a reunião, bem como fazer uma estimativa 

dos custos das obras do Distrito. O grupo passa a discutir sobre a utilização da carta 

convite para a contratação da empresa que vai desenvolver o projeto arquitetônico e 

urbanístico do Distrito Industrial. O Senhor Idmar ressalta que estamos lidando com 

verba pública e, portanto, devemos seguir todos os trâmites legais. Os integrantes da 

Comissão entendem ser prudente consultar um advogado, especialista na área, 

obtendo-se um parecer sobre o assunto. O senhor André vai se preparar para utilizar a 

licitação na contratação da referida empresa. Informa que a LP junto a FEPAM está 

bem encaminhada, e relata a existência de duas unidades de conservação ambiental, 



uma no município de Cachoeirinha, a qual já deu anuência para a implantação do 

Distrito, e outra em Sapucaia do Sul, de propriedade da senhora Ana Juliano, a qual 

solicitou informações dobre o projeto. Na seqüência solicitou que o senhor Ademir 

Costella agendasse uma reunião com o DAER e a CORSAN, para tratarmos da 

transposição não destrutiva sob a ERS-118, viabilizando a rede de esgoto. Nada mais, 

foi lavrada a presente ata. Antonio Leal. 

 

 

 


