
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 04 de Dezembro de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala de reuniões da SMICA. 

PARTICIPANTES:  André Luiz, Idmar, Pedrinho, Vilson Lessa, Ademir Costela, 

Tassinari, Ivan, Mello, José Khun, Airton. 

ATA Nr. 101 

O Sr. Idmar abre a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida passa a 

palavra ao Gestor do Distrito para conduzir a reunião conforme a pauta. 

O Gestor solicita que o Sr. Mello nos posicione quanto a andamento da contratação 

do Topografo e este passa a informa que o processo de contratação está pronto 

aguardando tão somente a assinatura do Prefeito para o empenho dos recursos, 

fato este que deve ocorrer ainda no dia de hoje. Na sequencia o Gestor pede para o 

Sr. Ivan nos posicionar sobre o andamento dos projetos biológicos que estão sendo 

executados pela força tarefa SEMA/SECSAUDE e ele nos informa que os trabalhos 

estão bem avançados e a data de conclusão dos mesmos permanece como 15/12. 

Aproveitando a palavra o Sr. Ivan solicita que seja agendada uma reunião com a 

BER Engenharia para se discutir o plano de afugentamento da Fauna quando da 

execução dos trabalhos de terraplenagem, reunião esta que o Gestor se 

responsabiliza pela coordenação, informando as partes da data e horário. Após 

estes relatos o Gestor comunicou que foi entregue na AES-Sul o projeto executivo 

da rede elétrica do Distrito para aprovação, tendo sido informado pelo Sr. Ademir 

Costela que o prazo legal da AES-Sul de análise é de 30 dias. André comunicou que 

entregou na METROPLAN a rev1 do projeto Urbanístico para ratificação da 

Anuência já concedida por aquele órgão estadual. 

O Secretario José Khun citou a necessidade das Associações Civis como ACIS e CDL 

e com a participação da Prefeitura pressionarem o DAER no sentido de resolverem 

as questões pendentes com o município em relação a duplicação da ERS-118, quais 

sejam as passarelas e passagens de nível solicitadas e a anuência do DAER ao 

projeto de acesso a esta rodovia do Distrito Industrial, anuência esta necessária 

para o pedido de LI junto a FEPAM. 

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

Luiz.  

 


