
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 16 de Janeiro de 2014, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala de reuniões da SMICA. 

PARTICIPANTES:  André Luiz, Tassinari,, José Khun, Idmar. 

ATA Nr. 105 

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

palavra ao Gestor para conduzir os assuntos da pauta. O Gestor comunica o 

andamento do Projeto nos últimos dias de dez/2013. O Projeto geométrico e 

terraplanagem está 100% concluído nas vias e 50% nos lotes, faltando recebermos 

o resultado das sondagens para definir o tipo de material e volumes. Pavimentação 

aguarda o resultado das sondagens para definir estrutura e a Sinalização está 

concluída, o acesso a ERS-118 agarda a anuência do DAER (processo 

026519043513-2). A drenagem está com o traçado pronto aguardando a definição 

do lançamento se será através de elevatória ou no arroio por grabvidade. O projeto 

de abastecimento de agia está aguardando aprovação do projeto da adutora pela 

CORSAN (processo 184/COP-ES). A rede de esgoto está calculada e pronta, aguarda 

definição de cruzamento do arrio ou elevatória na rua 1271 e a ETE com projeto 

em execução com base nos critérios da CORSAN. O Projeto da EBE, se concluiu que 

até a ponte da Av. Luiz Pasteur a ede escoa por gravidade e será necessário elevar 

para cruzar a ponte e lançar no PV B1b040. A rede elétrica está com o projeto 

concluído e aguarda aprovação da AES-Sul ( processo E77012013120004). O 

projeto arquitetônico está 90% concluído faltando alguns complementares e 

orçamento. As condicionante da LP em execução pela SEMA devem estar prontas 

em 20 de jan. próximo. Quanto ao DAER, o Dr. Tassinari informou que buscará um 

contato via Prefeito na sua volta das férias. O Sr Idmar solicitou que a houvesse 

uma apresentação dos projetos de atendimento as condicionantes ao CIADIS antes 

de encaminharmos os mesmos a FEPAM, André ficou de agendar esta 

apresentação.  

André comunicou que SEMA concluiu que a Prefeitura possui as mudas necessárias 

ao atendimento das compensações e que portanto a solicitação de doação junto a 

FEPAM ou mesmo a compra não será necessária. 

O Secretário José Khun, informou que o Vilson Lessa está de férias, mas que na 

próxima 2ª feira, dia 20/jan. o mesmo virá a Prefeitura para assinar o termo de 

autorização de início do projeto da nova adutora de água de Sapucaia. 

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

Luiz.  

 


