
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

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

LOCAL: Sala de reuniões da SMICA. 

PARTICIPANTES:  André Luiz, Pedrinho, Vilson Lessa, Tassinari, Marcos Bender, 

José Khun, Airton. 

ATA Nr. 102 

O Gestor do Distrito abre a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida 

passa aos assuntos da pauta. O Gestor comunica que recebu a ratificação da 

Anuência Prévia da METROPLAN, mas que esta veio com uma inconsistência 

quanto a denominação das áreas verdes onde será implantada a cortina verde e 

que nesta próxima semana pedirá a correção deste item. Na sequência o Dr. 

Tassinari comunicou que pedirá a interferência do Prefeito no sentido de se 

agendar uma reunião coma diretoria do DAER para se tratar da anuência daquele 

órgão do estado ao nosso projeto. André comunicou que a AES-Sul abriu o 

processo de análise do projeto elétrico do Distrito Industrial em nome da ACIS e 

que está fazendo gestões, juntamente com o Dr. Tassinari, junto aquele órgão para 

corrigir este ponto, uma vez que o proprietário do projeto é a Prefeitura de 

Sapucaia, enquanto que a ACIS é somente a contratante do projeto.  André também 

comunicou aos presentes que a SEMA apresentou uma nova data para entrega dos 

projetos ambientais para atendimento as condicionantes da LP, A Nova data de 

entrega passou do dia 15 de dez para o dia 20 de Dez. André apresentou aos 

presentes a possibilidade da Creche e da UBS serem construídas com verbas 

federais do PAC e as mesmas serem administradas por associações privadas 

através de convênios de modo que a Prefeitura não ficasse onerada com a 

manutenção das mesmas. O assunto foi debatido e se decidiu que o André fará uma 

proposta neste sentido para que a PGM estude a possibilidade legal e ouça as 

secretarias da Educação e da Saúde.  

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

Luiz.  

 


