
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 17 de Julho de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605, ACIS. 

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

Airton. 

ATA Nr. 84 

O senhor André agradece a presença de todos, dá as boas vindas, e de imediato 
passa a palavra ao Dr. Tassinari que nos relata que hoje as 17h haverá uma reunião 
com o Deputado Federal Ronaldo Zulke e o Prefeito com a CIADIS de modo que 
possamos solicitar ajuda ao Deputado no sentido de liberar nossa LP junto a 
FEPAM. Na sequencia o André indagou ao Presidente Idmar se a ACIS havia 
solicitado audiência com o Presidente da FEPAM de modo a completarmos a 
pressão política naquele órgão do estado, o Idmar ficou de verificar com o 
Fernando o avanço deste assunto. O Vilson Lessa pediu a apalavra e entregou ao 
André a certidão retificadora de especificação do piso das vias do Distrito que 
passam de peças de concreto intertravado para asfalto, esta medida busca diminuir 
o custo de implantação do Distrito Industrial. Vilson também comunicou que 
esteve em reunião com o Eng Luiz Mario da APOTEMA (loteamento Morada do 
Bosque) e que o mesmo informou que estará nesta próxima semana fornecendo a 
autorização de passagem dos tubos de água da CORSAN nas vias do loteamento 
que abastecerão o Distrito Industrial. Informou também que a APOTEMA entregará 
a matrícula das ruas do Loteamento em nome da Prefeitura. Quanto aos serviços 
de instalação dos tubos de água que serão fornecidos pela CORSAN, Vilson 
informou que continua a negociação com a APOTEMA para que eles executem tais 
serviços, sem custo para a Prefeitura. O Dr Tassinari informou que a última parcela 
de aporte de recursos ao fundo será depositada hoje. Na sequencia foi tratado o 
assunto das invasões no terreno do distrito e o Dr Tassinari informou que a 
Prefeitura vai tomar as providencias necessárias para reintegrar  a posse da parte 
do terreno invadida nos próximos dias. 

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

 


