
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 26 de Junho de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

PARTICIPANTES: Airton, Idmar Morais, André Luiz, Vilson Santos, Wilson,José 

Tassinari, José Khun. 

ATA Nr. 81 

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. André relatou que a 
FEPAM ainda não emitiu a LP e que vai buscar uma reunião com a Clarisse para 
conhecer as causas desta demora. André relatou que a reunião com a CORSAN de 
ESTEIO sobre o projeto da sub-adutora foi adiada para amanhã, dia 27 na ACIS. 
André comunicou que a minuta da carta da ACIS para a Prefeitura solicitando 
extensão do prazo do convênio entre as duas entidades esta pronta aguardando a 
assinatura do Presidente Sr. Idmar. O SR Idmar comunicou que iria assina-la nesta 
mesma data. André comunicou que a juntada de documentos para pedido de 
anuência da METROPLAN estaria pronta no dia 27/6 e que deveria protocola-la na 
6ª feira. O Dr. Tassinari e o Vereador Airton solicitaram para aguardar um 
posicionamento da PMSS uma vez que os mesmos julgam que esta formalidade 
deveria ser um ato político e que o Prefeito poderia querer participar. André 
comunicou que esteve em reunião coma Gerente Geral da CEF agência Nova 
Sapucaia, a Sra Elaine Ferronato e que a mesma transmitiu a este Gestor do 
Distrito da vontade da CEF participar como agente financeiro do empreendimento. 
O Gestor André apresentou a Gerente da CEF o projeto e a formação imaginada 
para o finciamento das obras e a mesma ficou de estudar qual a melhor forma da 
CEF participar. André comunicou que a PMSS ainda não depositou a última parcela 
do aporte de recurso ao fundo do Distrito. 

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

 


