
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 29 de Janeiro de 2014, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala de reuniões da SMICA. 

PARTICIPANTES:  André Luiz, Tassinari, Ademir Costela, Fernando, Vilson, 

Pedrinho, Bender. 

ATA Nr. 107 

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

conduzir os assuntos da pauta. O Gestor comunica o andamento do Projeto no mês 

de Janeiro. As condicionantes ambientais estão com os projetos prontos e as de 

engenharia prontas aguardando as anuências do DAER/CORSAN/AES-SUL, André 

informou que dará entrada no pedido de LI com os documentos de projeto e os 

protocolos do DAER/CORSAN/AES-SUL, de modo que  a FEPAM possa dar início a 

análise dos projetos enquanto aguardamos o recebimento das anuências. André 

informou que as ARTs dos técnicos da SEMA ainda não forma pagas e pediu ao Dr. 

Tassinari que intervenha para acelerar o processo. André informou que o processo 

de formação da juntada de documentos para a LI exigirá a produção de uma grande 

quantidade de cópias dos documentos dos projetos e que acordou com o Secretário 

José Khun que utilizará o contrato da secretaria de Planejamento para produzir as 

cópias necessárias, sendo o custo das mesmas será transportado para a planilha 

dos custos do projeto. André informou que se reunirá com o Prefeito para obter 

diretrizes sobre as licitações para as obras do Distrito e o Fernando sugeriu que 

consultássemos o pessoal de São Leopoldo sobre o assunto tendo em vista que eles 

já venceram esta etapa. Na sequencia André passou a palavra ao Pedrinho que 

levantou a hipótese de criarmos mecanismos para fortalecer a possibilidade das 

empresas se associarem para adquirirem lotes lindeiros e assim poderem 

compartilhar facilidades como empilhadeiras e outros serviços. O Dr. Tassinari 

comentou que a princípio ele entende que a Prefeitura nada pode fazer, mas que as 

empresas deveriam interessadas deveriam procurar se associarem num processo 

transparente para a Prefeitura, formando consórcios, SPEs ou outro tipo de 

associações legais para juntas entrarem com seus projetos e concorrerem aos lotes 

desejados, no entanto o assunto seria estudado com maior profundidade e o 

CIADIS iria se pronunciar nas próximas reuniões. 

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

Luiz.  

 


