
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 31 de Julho de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605 da ACIS. 

PARTICIPANTES:  Marcos Bender, Ademir Costela, André Luiz, Vilson Santos, 

Wilson , Idmar, José Tassinari, Udo. Régis. 

ATA Nr. 87 

O senhor Idmar abre a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida 
passa a palavra ao Gestor André. 

André solicita aos membros da subcomissão do Regimento Interno um 
cronograma de trabalhos e um prazo para apresentação da Minuta do Regimento 
Interno do Distrito Industrial a CIADIS. O Dr. Wilson consulta os demais 
participantes e sugere que a comissão se reúna nesta próxima terça-feira, dia 6/8 
as 9:30 em sua sala da CV e estima que em 30 dias será apresentada a minuta do 
Regimento Interno. André dando seguimento a pauta do dia, solicita ao Dr. 
Tassinari que faça um acompanhamento do processo de renovação do convênio 
entre a ACIS e a Prefeitura de modo que os trabalhos que ocorrem a luz deste 
convênio não venha a sofrer solução de continuidade. O Dr, Wilson comunica que a 
nova lei do Distrito foi aprovada nas duas seções da CV e agora segue para 
promulgação. André comunica que o projeto de terraplanagem está com um 
avanço de 80% e comunica que devido as inclinações das vias internas estarem 
com ângulos maiores que 8% a construção de ciclovias ficará prejudicada. Os 
membros do CIADIS reforçam que mesmo com inclinações acentuadas as ciclovias 
devem ser mantidas, posição esta que o André levará a empresa que executa o 
projeto do Distrito. André comunicou que as reuniões com o BB e a CEF foram 
adiadas para após a promulgação da nova lei do Distrito. André solicita ao Dr. 
Tassinari que nos relate os avanços do processo de remoção dos invasores do 
terreno do Distrito. Dr Tassinari nos comunicou que a Brigada Militar notificou os 
invasores e que em breve deverá executar as remoções com base no interdito 
proibitório.Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente 
ata. André Luiz.  

 


