
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 16 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, Udo, Fernando. 

ATA Nr. 103 

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

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

Anuência Prévia da METROPALN com a correção da inconsistência quanto a 

denominação das áreas verdes onde será implantada a cortina verde. Na sequência 

André reforçou sua solicitação quanto a necessidade de se  pedir a interferência do 

Prefeito no sentido de se agendar uma reunião com o diretor Miguel Molina do 

DAER para se tratar da anuência daquele órgão do estado ao nosso projeto. André 

comunicou que informou formalmente a  AES-Sul que o projeto elétrico do Distrito 

Industrial foi executado a luz do convênio da ACIS com a PMSS e que solicitou 

aquele órgão para corrigir o nome do proprietário no protocolo, 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 20 de dez para o dia 

15 de Jan. André comunicou também que em atendimento as condicionantes da LP 

o Distrito terá de plantar diversas mudas de árvores e que devido a quantidade de 

mudas ser expressiva teremos dificuldade em adquiri-las no mercado. Neste 

sentido o Ivan informou que a FEPAM teria um viveiro com excesso de plantas e 

que poderia ser uma possibilidade solicitarmos uma doação daquele órgão a PMSS 

das mudas necessárias. André ficou de preparar uma minuta de carta com as 

especificações e quantidades das mudas requeridas pelo projeto de modo que o 

Prefeito envie esta solicitação a diretoria da FEPAM. O Fernando pediu a palavra e 

ratificou sua posição no sentido de se registrar em ATA a revindicação da ACIS 

desde o início do projeto de ser a síndica pós-operação do Distrito Industrial. Após 

se debater o assunto o Presidente da ACIS, Sr. Idmar ficou de  levar este assunto a 

pauta do encontro que o mesmo terá com o Prefeito dia 27/12. 

André comunicou que no período de festas de fim de ano não haverá reuniões do 

CIADIS e as mesmas serão retomadas no início de Janeiro em data a ser informada. 

  

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

Luiz.  

 


