
  

 

REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL  

 

DATA: 28 de novembro de 2012, 11 horas. 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

PARTICIPANTES: Fernando de Paula, Idmar Morais, Ademir Costella, Vanderlei, Régis 

Scharlau, André Luiz, José Tassinari, Vilson Santos, Antonio Leal e as assessoras de 

imprensa, Luciana Reichert e Sibele Minossi. 

ATA Nr. 56 

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 relatando que a 

contratação do projeto arquitetônico do Distrito Industrial será por módulos, de 

acordo com o aporte de verbas por parte da Prefeitura, e que o mesmo irá elaborar 

um contrato contemplando tal situação. Na sequência informa que hoje à tarde 

participará de uma reunião na empresa Sulgás, e que o senhor Vanderlei, sócio da 

empresa Fercorte vai acompanhá-lo, o mesmo vai relatar aos representantes da 

Sulgás, os problemas causados às empresas do ramo da metalurgia, quando há falta de 

energia elétrica, objetivando desenvolver um projeto de autossustentabilidade para o 

Distrito Industrial, através da minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de 

energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica, conforme resolução 

normativa nº 482 da ANEEL. O Dr. Tassinari refere que tem dúvidas quanto aos 

atrativos para uma empresa geradora de energia elétrica se instalar no Distrito 

Industrial. O senhor André presta esclarecimentos sobre o assunto, e na sequência 

informa os contatos mantidos com a empresa Kibon, o senhor Fernando questiona os 

benefícios que uma empresa deste porte, apenas com a distribuição de seus produtos 

traria para o município. A Comissão vai aprofundar o assunto. O senhor Régis fica 

responsável por agendar uma reunião com as empresas lindeiras do Distrito Industrial, 

pra tratarem de assuntos de interesse mútuo. O senhor André relata sobre os atrasos 

irrecuperáveis nas obras da CORSAN. Na sequência sugere um aditivo contratual para 

uma empresa realizar o projeto de interligação da adutora com a área do distrito 

industrial, cerca de 800 metros, Dr. Tassinari diz que tal assunto deve ser encaminhado 

através de correspondência à Prefeitura. No que tange a reunião do próximo dia 05 na 

FEPAM, o senhor André ressalta a importância da participação do senhor Prefeito, o 



Dr. Tassinari refere que para formalizar a reunião é importante lhe enviar um e-mail. 

Refere ainda que a Prefeitura é legalmente formal, e que a Comissão envie 

correspondência solicitando o serviço de topografia. O Senhor Costella fica 

responsável por agendar uma reunião com o secretário que substituiu o senhor Beto 

Albuquerque, para tratar sobre o acesso ao Distrito Industrial. O senhor André sugere 

a realização de reuniões quinzenais, de no máximo uma hora, com o senhor Prefeito 

cuja finalidade é mantê-lo informado sobre todas as ações desenvolvidas para a 

implantação do Distrito Industrial. O senhor André refere ainda, que após a Comissão 

consolidar os critérios para a venda dos lotes, os mesmos estarão à disposição da 

opinião pública, para comentários. No que tange a remoção das invasões na área do 

Distrito Industrial, o assunto será tratado pela Prefeitura. Nada mais, foi lavrada a 

presente ata. Antonio Leal. 

 

 

 


