
REUNIÃO DISTITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 12 de dezembro de 2012, 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

PARTICIPANTES: Idmar Morais, José Tassinari, André Luiz, Udo Wondracek, 

Vilson Santos, Antonio Leal e as assessoras de imprensa, Sibile e Daniela. 

ATA Nr. 58 

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, o mesmo inicia colocando 
para análise e aprovação da Comissão o contrato parcial de prestação de serviços - 
2ª etapa, cuja execução dos serviços se dará conforme previsto no cronograma 
anexo ao mesmo, sendo que a liberação destes serviços se dará somente à medida 
que a prefeitura repassar verbas para a ACIS. A Comissão aprova o contrato. Na 
sequencia a Comissão discute a exigência da FEPAM da área do distrito industrial 
estar desocupada para o fornecimento da LP. O senhor Idmar sugere que seja 
elaborado um cronograma da desocupação. O Dr. Tassinari refere a importância de 
se enviar uma correspondência para a prefeitura, solicitando providências para a 
desocupação da área do distrito. Na sequencia o senhor Idmar refere que na 
próxima reunião sejam definidos os critérios de ordenação de prioridade para as 
empresas interessadas nos terrenos do distrito industrial. Fica definida tal ação. A 
Comissão discute sobre uma visita a Câmara de Vereadores, com a finalidade de 
apresentar o andamento do projeto do distrito industrial, fica definido que a visita 
será realizada somente após a confirmação dos novos nomes que integrarão a 
Comissão a partir de 2013. O senhor André relata que já está recebendo propostas 
dos bancos interessados em financiarem as empresas que irão se instalar no 
distrito. Relata ainda, sobre a reunião realizada com a FEPAM. A Comissão discute 
as reuniões realizadas com as empresas lindeiras ao distrito industrial. Fica 
definido que a empresa BER realizará o levantamento topográfico e a prefeitura 
fará o projeto da rua junto ao arroio, na área do distrito industrial. Nada mais foi 
lavrada a presente ata. Antonio Leal. 

 


