
  

 

REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL  

 

DATA: 21 de novembro de 2012, 11h00min horas. 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

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

André Luiz, Pedro Vencato, José Tassinari, José Kuhn, Vilson Santos, Ivan Matté, 

Antonio Leal e as assessoras de imprensa, Luciana Reichert e Franciele. 

ATA Nr. 55 

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 secretário municipal 

do meio ambiente, senhor Ivan Matté, o qual passou a explanar sobre o contato feito 

com a FEPAM buscando informações sobre o andamento do processo de 

licenciamento do Distrito Industrial que foi protocolado junto àquele órgão. Relata que 

obteve do senhor Marco Aurélio a informação de que o referido processo está no rito 

de urgência e que nos próximos dias estará agendando uma reunião para receber 

integrantes da Prefeitura e da Comissão de implantação do Distrito. O senhor Ivan 

relata ainda, que tem convicção de que o projeto do Distrito dera bem visto pela 

FEPAM, uma vez que o mesmo sobre o aspecto técnico é bom. No que tange o 

licenciamento da rua que liga um novo loteamento e a ERS 118, transpondo a área do 

Distrito Industrial não deve ser feito pela secretaria municipal de Meio Ambiente, e 

sim pela METROPLAN, uma vez que esse órgão usa os mesmos critérios da FEPAM para 

a concessão de licenciamentos. De posso da palavra o senhor André informa que foi 

concluída a licitação para a contratação de uma empresa para a realização do projeto 

para a instalação da rede de esgotos na área do Distrito, e que em quarenta e cinco 

dias fará a entrega do referido projeto para a CORSAN realizar as obras. Refere estar 

preocupado com o repasse de verbas por parte da prefeitura, a qual não depositou na 

data aprazada, o senhor José Kuhn vai verificar o ocorrido junto ao secretário da 

fazenda, senhor Roger Keller. O senhor André faz um relato do teor da reunião com o 

gerente da agência local do Banco do Brasil, senhor Márcio, abordando a possibilidade 

de financiamentos às empresas que vão se instalar no Distrito Industrial. Refere ainda, 

que manteve contato com uma empresa Chinesa que trabalha com mini geração de 

energia elétrica, o que é permitido pela ANEEL, e que possibilitaria às empresas do 



Distrito Industrial uma energia mais barata, e independente da AES SUL. O senhor 

André encaminhou cópia do Decreto para o senhor Antonio verificar o aspecto legal. 

Refere ainda, que a comissão criada para tratar sobre os critérios de venda do lotes, 

ainda não concluiu o trabalho. O senhor Fernando manifesta-se no sentido de lembrar 

que também se pode verificar sobre a instalação de cabeamento de fibra ótica na área 

do Distrito Industrial. Nada mais foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata. 

Antonio Leal.           

 


