
  

 

REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL  

 

DATA: 07 de novembro de 2012, 11h00min horas. 

LOCAL: Sítio Água Viva 

PARTICIPANTES: Fernando de Paula; Prefeito Vilmar Ballin; Vice Prefeito eleito Arlênio 

Silva; Idmar Morais, Udo Wondracek, Engº André Luiz, José Tassinari, José Kuhn, 

Ademir Pereira, Vilson Santos, Pedro Vencato, Antonio Leal e as assessoras de 

imprensa, Luciana Reichert e Franciele. 

ATA Nr. 54 

O senhor Idmar 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 o Dr. Tassinari fazendo 

um relato sobre o teor do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a ACIS, e na 

sequência encaminha para assinatura do senhor Prefeito e do Presidente da ACIS, um 

novo aditamento deste convênio, possibilitando assim, um aporte de mais duzentos 

mil reais, para dar seguimento a este projeto. O senhor André ressalta a importância 

do agendamento de uma reunião, o mais breve possível, junto à FEPAM, cujo objetivo 

é a Prefeitura Municipal apresentar para esse órgão o projeto do primeiro Distrito 

Industrial de Sapucaia do Sul. Integrantes da Prefeitura ficam responsáveis por tal 

agendamento. Na sequência o senhor André apresenta a avaliação técnica da proposta 

do senhor Ademir Costella sobre modificações no projeto urbanístico. A comissão 

discute o assunto e conclui pela permanência do projeto original. O senhor Prefeito 

refere que devemos avançar e dar início às obras do Distrito Industrial. Dando 

seguimento à pauta da reunião a Comissão passa a discutir sobre os critérios a serem 

adotados para as empresas que necessitam de mais de um lote, e decide por criar uma 

comissão específica para tratar deste assunto, cujos integrantes são; José Tassinari, 

André Luiz, Vilson Santos e José Kuhn. Definidos os critérios, esta comissão vai 

submetê-los a apreciação do senhor Prefeito. O Dr. Tassinari passa a expor a 

necessidade de se editar uma nova Lei em substituição a de número 2.225/2000, que 

criou o Distrito Industrial e que está bem desatualizada. No seu entender, quando há 

necessidade de se alterar uma lei em mais de trinta por cento, é mais interessante 

editar uma nova. O mesmo fica responsável por encaminhar este assunto. No que 

tange a recolocação das placas, a Comissão aprova a sugestão do senhor Arlênio, que é 



de se colocar apenas uma faixa, fixada em dois postes, na área frontal do Distrito. Este 

assunto fica sob responsabilidade do senhor André. Aberta a pauta para assuntos 

gerais, o senhor Vilson faz a entrega para o senhor André de mapas e documentos por 

este solicitados. No que se refere à instalação de dutos para o abastecimento de água 

na área do Distrito Industrial, após debaterem o assunto a comissão conclui sobre a 

necessidade de agendamento de reuniões com a CORSAN, esta a cargo do Dr. 

Tassinari, e com a Construsinos, esta a cargo do senhor José Kuhn. Nada mais foi 

lavrada a presente ata. Antonio Leal. 

 


