
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 10 de Julho de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

PARTICIPANTES:  André Luiz, Vilson Santos, Wilson ,José Tassinari, Udo, José 

Khun, Ademir Costela, Fernando. 

ATA Nr. 83 

O senhor André agradece a presença de todos, dá as boas vindas, e de imediato 
comunica que o projeto urbanístico foi protocolado na METROPLAN no dia 8/7 pp 
e que a Bióloga Karin daquele órgão comunicou que a anuência deverá ser 
fornecida 24 hs depois de anexarmos a LP da FEPAM. Na sequencia, considerando 
que a FEPAM ainda não liberou a LP os membros da CIADIS acordaram que é 
necessário uma pressão política sobre aquele órgão para acelerar o processo de 
liberação da Licença que já se arrasta desde set/12. O Dr. Tassinari ficou 
responsável por agendar uma reunião com Dep. Estadual da base aliada para nos 
auxiliar neste assunto junto a Casa Civil. O Sr. Fernando ficou de agendar uma 
reunião da diretoria e representantes da ACIS com a Presidência da FEPAM. André 
relatou que o projeto da adutora de água para o Distrito está pronto e que a PMSS 
deve buscar uma solução para a instalação dos 700 m de tubos dentro das vias do 
Loteamento Morada do Bosque antes da pavimentação destas vias para 
economizar recursos da Prefeitura, pois se tal instalação vier a ocorrer depois da 
pavimentação custará o dobro. O Secretário José Khun ficou de agendar uma 
reunião coma o Sr. Luis Mario da APOTEMA para buscar uma solução. Quanto ao 
envio da carta da ACIS demonstrando interesse em renovar o convênio com a 
PMSS o Ademir Costela ficou de verificar com o Idmar se a mesa já havia sido 
enviada. André lembrou que a última parcela de aporte do fundo a ser feita pela 
Prefeitura ainda não ocorreu e o Dr. Tassinari ficou de verificar os motivos junto ao 
Secretario adjunto Belmonte. André solicitou que a Prefeitura emitisse uma 
certidão retificadora sobre o tipo de pavimentação das vias internas do Distrito, 
modificando de blocos de cimento intertravados para asfalto, o Sr. Vilson informou 
que trará tal certidão na próxima reunião da CIADIS. O Sr. Ademir levantou o 
assunto das licenças do Corpo de Bombeiros que não obedecem uma norma única 
e que faz exigências diferentes para cada empresa deixando os empresários 
apreensivos pois nunca sabem que projeto executar para atender o Corpo de 
Bombeiros, o Arquiteto Vilson disse que os projetos são analisados e aprovados 
por soldados que não tem formação para tanto e que os mesmos deveriam ser 
analisados e aprovados pelo corpo de técnicos da Prefeitura. O Dr. Tassinari disse 
que este assunto deve ser tratado no âmbito da Prefeitura para buscar uma 
solução. Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente 
ata. André Luiz.  

 


