
  

 

REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL  

 

DATA: 15 de agosto de 2012, 11h00min horas. 

LOCAL: Sala 605 - ACIS 

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

André Luiz, José Tassinari, José Kuhn, Vilson Santos e Antonio Leal. 

ATA Nr. 46 

O Sr. Idmar inicia a reunião agradecendo a presença de todos, e de imediato passa a 

palavra para o senhor André conduzir a reunião. De imediato foi informado que o 

convênio 035/11, firmado entre a Prefeitura e a ACIS, foi prorrogado por mais um ano, 

até 10 de agosto de 2013. Informa ainda, que o parecer solicitado ao advogado, Dr. 

Ricardo, será apresentado nos próximos dias.  Na seqüência a comissão discute sobre a 

logomarca que deve ser adotada para o distrito industrial, o senhor André refere que a 

mesma deva conter o “DNA” da ACIS. A logomarca é aprovada e o senhor Fernando 

fica responsável por finalizar a arte. No que tange a prestação de contas, o senhor 

André refere que tão logo a mesma esteja finalizada, a comissão deva referendá-la, 

para posteriormente ser encaminha ao gabinete do senhor Prefeito. O senhor André 

ressalta a importância do aporte financeiro da Prefeitura, para que seja dado 

seguimento aos compromissos assumidos, o senhor Kuhn verificará o valor disponível 

no fundo criado para a implantação do distrito, e na seqüência será encaminhada 

correspondência à Prefeitura solicitando a complementação de verba. O senhor 

Fernando refere à importância de se ter uma maquete física do distrito industrial, o 

senhor André fica responsável ela cotação de preços para a confecção da mesma. O 

senhor Ademir ressalta a importância de manter os empresários atualizados sobre o 

andamento do projeto do distrito industrial. O senhor Fernando informa que no dia 23 

próximo, às 09:00 horas, na ACIS, haverá um evento para assinatura do contrato com a 

CORSAN, e que os empresários interessados no distrito industrial devem ser 

convidados. O senhor Ademir informa que está tendo dificuldades em agendar uma 

reunião com o DAER, conforme solicitado na reunião anterior. Finalizando, os senhores 

André e Vilson passam informações sobre ás últimas reuniões com o pessoal técnico 

da CORSAN, relatando que todas as demandas estão bem encaminhadas. Nada mais, 

foi lavrada a presente ata. Antonio Leal. 



  

 


