
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 19 de Junho de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

PARTICIPANTES:  Idmar Morais, André Luiz, Vilson Santos,José Tassinari, José 

Khun, Carlos Bender, udo. 

ATA Nr. 80 

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 pediu que o Dr. 
Tassinari nos posicionasse sobre o andamento da Lei do Distrito e o mesmo 
informou que a mesma se encontra ainda para apreciação de Prefeito e que ele 
estima que ainda esta semana será encaminhada para apreciação da Câmara dos 
Vereadores. Informou-nos também que após a apreciação da Lei será conduzido o 
assunto da LDO quanto à previsão de verba para o Distrito. O Dr. Tassinari também 
informou que a Juíza determinou ao oficial de justiça mais a brigada militar para 
que façam a identificação das pessoas que estão ocupando irregularmente a área 
do Distrito Industrial e que a Prefeitura já pagou a taxa judicial referente a esta 
ação. André relatou que entregou carta ao Presidente ao FMGC pedindo que este 
analisasse a oportunidade do FMGC financiar a compra da ETE e a rede de sgotos 
interna do Distrito. Neste sentido o Dr. Tassinari solicitou que fosse feito um 
embasamento técnico para o FMGC demonstrando que a construção de uma nova 
adutora de água tratada poderia contribuir com a diminuição da poluição 
ambiental, o Eng André ficou responsável pela elaboração de uma carta com estes 
embasamentos técnicos. André comunicou que está com dificuldades de 
comunicação coma CORSAN, visto que as novas pessoas que assumiram não 
conhecem o histórico de nosso projeto e pede uma reunião política para abrir os 
canais de comunicação coma CORSAN. André comunicou que o convênio entre a 
PMSS e a ACSIS se encerra em 12 de agosto próximo e que uma nova prorrogação 
deveria ser solicitada. O DR. Tassinari solicitou que a ACIS envie uma carta ao 
Prefeito manifestando sua vontade de prorrogar o convênio. Nada mais, foi 
encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.  

 


