
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 03 de Julho de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

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

Carlos Bender. 

ATA Nr. 82 

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 o projeto de lei foi encaminhado pelo Prefeito a CV, mas que esta se 
encontra em recesso, devendo ser apreciada por aquela casa dentro de 15 dias. 
André informou que recebeu um email da Enga. Florestal Raquel da FEPAM, 
confirmando que nosso processo atendeu todas as solicitações formuladas por 
aquele órgão e que o mesmo se encontra com a Clarisse Trindade para emissão da 
LP. André informou que o assunto da previsão orçamentária para o Distrito será 
abordado pelo prefeito após publicação da nova lei do Distrito. O Dr. Tassinari 
informou que os membros do FGC PMSS-CORSAN se reuniram e que os mesmos 
estão avaliando a possibilidade deste fundo financiar o projeto da nova rede de 
água para Sapucaia e da rede de esgoto que interligará o Distrito a rede PAC2 da 
CORSAN. O Dr, Tassinari também informou que o FGC também analisará a 
possibilidade deste fundo financiar a aquisição da ETE para o Distrito, mas que 
para tanto necessita de um documento formal da CORSAN sobre o real cronograma 
de implantação da rede PAC2 que atenderá o Distrito. O André ficou responsável 
de minutar uma carta da PMSS a CORSAN solicitando tal cronograma. André 
informou que o projeto da sub adutora de água que alimentará o Distrito foi 
revisado conforme solicitação da CORSAN e que o mesmo está aguardando 
aprovação da SUPRO/CORSAN e que o próximo passo será de contratar a execução 
da obra de lançamento da tubulação dentro das vias do loteamento Morada do 
Bosque, antes que as mesmas sejam pavimentadas, pois deste modo o custo será 
menor. O Secretario Bender ficou responsável de acionar o Secretario José Khun no 
sentido de que a Construtora que está implantando o loteamento morada do 
bosque execute o serviço de lançamento dos tubos, que serão fornecidos pela 
CORSAN, seja sem custos para a Prefeitura. Dr. Tassinari informou que o Prefeito 
solicitou agendamento de reunião com o Presidente da METROPLAN para 
oficializar a entrega do Projeto urbanístico do Distrito no sentido de buscar a 
anuência prévia daquele órgão e para tanto disponibilizou sua agenda na 5ª feira, 
4/7 o dia todo e na sexta-feira, 5/7 das 17 as 18hs .Nada mais, foi encerrada a 
reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.  

 


