
  

 

REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL  

 

DATA: 24 de outubro de 2012, 11h00min horas. 

LOCAL: Sala 605 - ACIS 

PARTICIPANTES: Fernando de Paula, Prefeito Vilmar Ballin, Ademir Costella, Udo 

Wondracek, André José Tassinari, José Kuhn, Ademir Pereira, Vilson Santos, Antonio 

Leal e as assessoras de imprensa, Luciana Reichert e Sibele Minossi. 

ATA Nr. 53 

O senhor Fernando agradece a presença de todos, dá as boas vindas e de imediato 

passa a palavra para o senhor André conduzir a Reunião, que inicia com a 

apresentação do anteprojeto urbanístico consolidado do Distrito Industrial, o grupo 

discute e faz considerações; os passos seguintes serão apresentá-lo para a FEPAM e 

METROPLAM, os representantes da Prefeitura ficam responsáveis pelo agendamento 

de reuniões junto a estes órgãos. A seguir é apresentado o quadro de custos de 

implantação do Distrito Industrial, e o custo estimado dos lotes, o grupo debate e faz 

considerações sobre o mesmo. O senhor José Kuhn ressalta que tais valores enquanto 

estimativa não devem ser divulgados. Na seqüência é apresentado o caixa do fundo do 

projeto, o senhor André reforça a necessidade de aporte de verba para concretizar o 

projeto, ficando responsável por elaborar uma planilha com as referidas necessidades, 

a qual será encaminhada à Prefeitura, aos cuidados do Dr. Tassinari.  O senhor Prefeito 

manifesta-se dizendo que juntamente com a Procuradoria Geral do Município irá 

analisar o convênio firmado com a ACIS para viabilizar o aporte de recursos para 

concretização dos projetos do Distrito Industrial. O senhor André refere à importância 

da Comissão responsável pela implantação e aparelhamento do Distrito Industrial 

montar uma engenharia financeira para execução das obras, o que é discutido, e no 

entender do grupo é necessário que se faça. São apresentados os critérios para a 

seleção das empresas que irão adquirir os lotes no Distrito Industrial, após 

considerações do grupo, o senhor Fernando refere ser importante marcar uma reunião 

cuja pauta específica seja a definição destes critérios. O senhor André faz referência a 

necessidade de uma atuação política para que a área de Licitações da Prefeitura de 

andamento a contratação dos projetos de engenharia para o abastecimento de água e 



coleta de esgotos na área do Distrito Industrial e comunidades vizinhas. Nada mais foi 

lavrada a presente ata. Antonio Leal. 

 


