
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 30 de julho de 2014, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala de reuniões da ACIS. 

PARTICIPANTES: Pedro Vencato, Idmar Morais, Fernando Silva de Paula, Ademir Costella, Udo 

Wondracek, Bruno Lopes, Hélio Rocha, Sibele Severo e demais empresários locais. 

ATA Nr. 110 

 

O Sr. Pedro Vencato abre a reunião agradecendo a presença de todos os membros e visitantes 

da reunião e em seguida passa a palavra ao Sr. Fernando de Paula que faz uma breve 

introdução cronológica dos acontecimentos envolvendo a participação da Associação 

Comercial, Industrial e de Serviços de Sapucaia do Sul no planejamento e execução do Distrito 

Industrial de Sapucaia do Sul. 

A palavra então é passada ao Sr. Ademir Costella que enaltece o envolvimento de todos 

presentes na reunião e expõem pontos de divergências que o grupo vem trabalhando: 

cronograma de obras, prazos, situação da liberação da Licença de Instalação (LI) por parte da 

FEPAM, obras da Corsan, valores cobrados e garantias de financiamento para aquisição do 

lotes no Distrito Industrial. 

Foi lido ao grupo o comunicado enviado e a resposta da prefeitura onde é questionada a 

construção de cálculo dos valores aplicados no distrito. 

Foi dada a palavra aos convidados que expressaram suas dúvidas e incertezas sobre o 

andamento de todo o processo, destacando pontos como valores aplicados, compra de 

pontuação na classificação, ordem de escolha dos lotes, compra onerosa dos lotes, prazos de 

entrega dos lotes e da infraestrutura do distrito e falta de visão e representatividade 

empresarial na execução atual do projeto. 

Assim ficou acordado, que haveria o agendamento de uma reunião junto a Prefeitura para 

esclarecimentos de dúvidas sobre os assuntos abordados em reunião e envidas pelos 

participantes por e-mail. E mediante as respostas recebidas, o grupo fará a divulgação entre os 

interessados e nova convocação de reunião. 

Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. Bruno Lopes. 


