
REUNIÃO DISTITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 16 de janeiro de 2013, 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

PARTICIPANTES: Idmar Morais, Udo Wondracek, André Luiz e Antonio Leal. 

ATA Nr. 61 

O senhor Idmar agradece a presença de todos, dá as boas vindas e de imediato 
passa a palavra para o senhor André conduzir a reunião, o mesmo inicia relatando 
à Comissão que amanhã, dia 17, às 09:30 horas, na prefeitura, estará reunido com o 
funcionário Charles, do setor de projetos, para avaliação da prestação de contas do 
Distrito Industrial, referente ao ano de 2012. O Dr. Tassinari deve acompanhar a 
reunião e o senhor Antonio coloca-se à disposição para acompanhar a reunião. 
Relata ainda, a necessidade de ser assinado o termo aditivo número três do 
convênio firmado entre Prefeitura e ACIS, incluindo o custo adicional do projeto 
antecipado da adutora de água, conforme acordado com a Prefeitura, de modo a 
minimizar os custos de instalação, pois as ruas ainda não estão revestidas. O valor 
deste custo é de R$ 13.000,00 (treze mil reais), que serão repassados em duas 
parcelas, conforme cláusula segunda do termo aditivo número dois, itens três e 
quatro, alterando o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 46.500,00 
(quarenta e seis mil e quinhentos reais) cada uma. Sendo repassada pela Prefeitura 
a terceira parcela do termo aditivo número dois, a ACIS estará apta a assinar a 
primeira ordem de serviço do contratrato número dois, contemplando o projeto da 
adutor de água. O Senhor André reforça a solicitação feita na reunião anterior para 
que a ACIS agende uma reunião com a FEPAM. No que tange a nominata dos 
componentes da Comissão de implantação e aparelhamento, o senhor Idmar 
entende não ser necessário qualquer alteração por parte da ACIS, e que a 
Prefeitura e a Câmara de Vereadores façam uma análise de suas nominatas e 
procedam as alterações que julgarem necessárias. Nada mais foi encerrada a 
reunião e lavrada a apresente ata. Antonio Leal. 


