
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 29 de maio de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

PARTICIPANTES: Idmar Morais, André Luiz, Fernando de Paula,  Vilson Santos, 

Wilson Wojcichoski, João Fonseca Jr., Carlos Bender, Airton Lemos, Udo. 

ATA Nr. 77 

O senhor Idmar agradece a presença de todos, dá as boas vindas, em especial aos 
integrantes da subcomissão jurídica, e de imediato passa a palavra para o senhor 
André conduzir a reunião. O Dr. Wilson e o Dr. João Fonseca, da subcomissão 
jurídica, comentam a proposta da nova lei do Distrito, explicando o objetivo de 
cada parágrafo. André ressalta que a proposta de Lei prevê que a administração do 
Distrito seja feita pela ACIS o que não motivou qualquer comentário contrario dos 
presentes. Em seguida André relatou que a topografia do terreno onde deverá ser 
aberta a nova rua, em frente ao Distrito, está pronta e foi entregue a SEPLAN em 
atenção ao Arquiteto Vilson, de modo que esta secretaria municipal providencie o 
projeto da novo arruamento. Este projeto será então utilizado para se projetar a 
rede de esgoto da CORSAN que interligará a estação de tratamento do Distrito 
Industrial a rede PAC2 da CORSAN. Na sequencia o André informou aos presentes 
que recebeu as informações financeiras do Fundo do distrito por poarte da ACIS e 
verificou que ainda está em aberto o aporte da última parcela de R$ 40 mil pela 
prefeitura. André ficou de fazer uma consulta formal a PGM quanto a possibilidade 
da Prefeitura solicitar a dispensa de pagamento das taxas junto a FEPAM e a 
METROPLAN. André também lembrou que o projeto de engenharia para expansão 
da rede de água acordado com a CORSAN ainda não foi contratado. André lembrou 
que este projeto faz parte do acordo celebrado entre a Prefeitura e a CORSAN no 
ano passado e o mesmo deveria ter sido contratado em set de 2012. Nada mais, foi 
encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.  

 


