
 

 

REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL  

 

DATA: 22 de agosto de 2012 

LOCAL: Sala 605 - ACIS 

PARTICIPANTES: Idmar Morais, Fernando de Paula, Ademir Costella, André Luiz, Vilson 

Santos, Jorge da Rosa e Antonio Leal. 

ATA Nr. 47 

O Sr. Idmar inicia a reunião dando as boas vindas a todos. De posse da palavra o Sr. 

André Luiz comenta a reportagem do jornal Vale do Sinos que aborda o valor de venda 

do metro quadrado do quinto distrito industrial de São Leopoldo. O senhor André 

propõe e a Comissão aprova que a partir de setembro de 2012, que a ACIS, a partir de 

01 de setembro de 2012, passe a receber o aluguel da sala 605, valor este que será 

descontado da verba destinada para a implantação do Distrito Industrial, e que o 

respectivo valor seja contabilizado como crédito em favor da ACIS, para um futuro 

investimento no Distrito Industrial. Na seqüência o senhor André passa as seguintes 

Informações: A CORSAN já forneceu o documento garantindo o fornecimento de água 

para o distrito, falta o documento referente à coleta de esgoto. No dia 23 de agosto às 

14:00 horas haverá uma reunião, onde será lançado o edital para a expansão da rede 

de água, e dia 31 de agosto às 09:00 horas, será lançado o edital para o projeto da 

rede de esgoto. A AES Sul ainda não forneceu o documento garantindo o fornecimento 

de energia elétrica para o distrito. A senhora Ana Juliano, da Fazenda Morro de 

Sapucaia concordou em fornecer documento de anuência ao projeto do Distrito. Ainda 

no dia 23 de agosto, às 09:00 horas, haverá uma nova reunião com a Sul gás, sobre o 

fornecimento ao distrito industrial. O senhor Antonio fica responsável por elaborar 

correspondência solicitando implementação de verba, no valor de R$ 220.000,00 

(duzentos e vinte mil reais), para contratação dos projetos necessários para dar 

seguimento à implantação do distrito industrial.  A correspondência diretamente no 

gabinete do Prefeito. O senhor André esclarece que o primeiro objetivo da contratação 

da empresa BER é a obtenção do registro junto à Metroplan, fato este que propicia o 

início da vendas de lotes. Esclarece ainda, que os projetos estão sendo contratados por 

etapas, de acordo com a disponibilidade de verbas. O senhor Ademir Costella informa 

que está agendada uma reunião com o engenheiro Zeni do DAER, para a próxima 



terça-feira, dia 28 de agosto, às 14:00 horas, onde será abordado os problemas 

referentes à duplicação da ERS 118, ressalta a importância da participação de 

representantes da CORSAN. Nada mais, foi lavrada a presente ata. Antonio Leal. 

 

 

 


