
  

 

REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL  

 

DATA: 05 de setembro de 2012, 11h00min horas. 

LOCAL: Sala 605 - ACIS 

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

Tassinari, José Kuhn, Vilson Santos, Jorge da Rosa, Mello e Antonio Leal. 

ATA Nr. 49 

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

a palavra para o senhor André Luiz conduzir a reunião, que solicitou ao senhor Mello 

um relato sobre as duas licitações das obras da Corsan, referente à água e esgoto para 

a região do distrito industrial. Na seqüência o Dr. Tassinari se manifestou dizendo que 

detalhes técnicos sobre as obras da Corsan devem ser tratadas em reuniões técnicas, e 

que nas reuniões da Comissão devem ser tratadas as diretrizes para a implantação do 

distrito industrial. Externou ainda, a preocupação dos integrantes do Poder Público 

Municipal no que tange a divulgação da implantação do distrito industrial, e que por 

vezes a mídia não sita a participação da Prefeitura neste processo. O senhor Fernando 

concorda com as colocações do Dr. Tassinari, entretanto salienta a inoperância da 

assessoria de comunicação da Prefeitura no que tange a busca de informações sobre 

este projeto. Ressalta que a ACIS vem fazendo a sua parte e que tem enviado 

sistematicamente material para os órgãos de imprensa, refere que a jornalista Giane 

Guerra do Grupo RBS, por exemplo, tem o cunho empresarial e que faz a divulgação 

das notícias do distrito sobre esta ótica. Conclui ressaltando que o distrito industrial e 

do município e que o papel da ACIS e estimular e promover ações para que tal projeto 

aconteça. De posse da palavra o senhor André informa que as placas foram instaladas, 

e juntamente com o senhor Vilson fazem um relato sobre a topografia da área do 

distrito e que existe um erro de cálculo na matricula desta área, mas que será dada 

entrada da documentação junto a FEPAM e na seqüência será providenciado à 

retificação da referida matrícula. Salientam que há um trabalho a ser feito nas áreas de 

preservação natural, e que é importante a realização de uma reunião política junto à 

FEPAM, após ser protocolada a documentação para a obtenção da licença prévia.  O 

senhor André informa ainda, que o contrato coma empresa BER, para realização dos 

projeto arquitetônico do distrito industrial encontra-se em compasso de espera, 



aguardando o aporte de recursos financeiros por parte da Prefeitura, pois todo e 

qualquer serviço para ser contratado, é necessário que haja verba na conta corrente 

para pagá-lo. Os senhores José Kuhn e Ademir Costella farão contatos na Prefeitura 

para que a verba destinada a implantação do distrito seja repassada para a conta da 

ACIS. Sobre o ICMS ecológico o senhor Antonio fez contato com o fiscal aposentado, 

senhor Carlos, que não pode prestar maiores esclarecimentos, mas sugeriu contato 

com a fiscalização do ICMS em Canos, o que será feito nos próximos dias. O senhor 

André diz que na próxima reunião irá apresentar uma estimativa de custo da obras do 

distrito, e que no período compreendido entre os dias dezessete e trinta de setembro 

terá que ausentar-se para tratamento de saúde. Nada mais foi lavrada a presente ata. 

Antonio Leal. 

 


