
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 06 de Junho de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

PARTICIPANTES: Idmar Morais, André Luiz, Vilson Santos, João Fonseca Jr., Régis, 

Tassinari, José Khun. 

ATA Nr. 78 

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. André relatou a última 
reunião que ele e o biólogo Rudnei tiveram com a Clarisse da FEPAM no dia 4 pp, 
onde foi dito pela representante da FEPAM que nossa LP estava em fase final de 
elaboração com as condicionantes biológicas sendo escritas e informou que na 
semana de 10 a 14/6 seria liberada para assinatura do Presidente da FEPAM. 
André também relatou que ao indagar a Sra. Clarisse sobre a possibilidade de se 
licenciar as vias públicas internas do Distrito pelo município, a fim de se obter uma 
LP para as vias e assim poder dar entrada na METROPLAN com o pedido de 
anuência, esta técnica se posicionou contra e de imediato entrou em contato com a 
Sra. Karin da METROLPAN informado-a que nosso projeto estava em processo final 
de licenciamento e que pedia a METROPLAN para aceitar nosso projeto para 
análise sem a LP, no que foi atendida. Na sequencia o André passou a apresentar 
aos presentes uma atualização da situação do projeto como um todo, descrevendo 
as diversas interfaces com os agentes públicos e as ações que cada parte deveria 
tomar para que o projeto tivesse um bom andamento. Na ocasião o Dr. Tassinari 
informou que o contrato assinado pela PMSS com a empresa de engenharia para 
execução do projeto de detalhamento da rede de esgoto que interligará o Distrito a 
rede PAC2 da CORSAN, estava irregular porque a verba para pagamento dos 
serviços não havia sido aprovada no comitê gestor do fundo compartilhado com a 
CORSAN. Após breve discussão sobre o assunto ficou acordado que o Secretário 
José Khun e o PGM Dr. Tassinari fariam uma reunião como José Mello do setor de 
licitações da PMSS a fim de solucionar este problema. André comunicou também 
que a licitação para contratação do projeto da nova adutora pela Prefeitura não 
houve vencedor pela ausência de propostas e que seria revisto o quadro de 
exigências para uma nova rodada. O Dr. Tassinari lembrou que o fundo de gestão 
compartilhada coma CORSAN para a água está sem recursos e que este assunto 
deve ser tratado no âmbito da PMSS, uma vez que o mesmo é parte de uma cordo 
celebrado entre o Prefeito Ballin e a Presidência da CORSAN. O Dr. Tassinari 
também informou que esteve em audiência com a juíza que cuida do processo de 
reintegração de posse da área invadida e que ficou acordado que a Brigada Militar 
e um oficial de justiça fariam a identificação dos invasores para em seguida ser 
dada a ordem de despejo. Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi 
lavrada a presente ata. André Luiz.  

 


