
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 7 de agosto 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. 88 

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 que nos 
relatem o avanço dos trabalhos. O Sr, Wilson relata que após a primeira reunião 
constataram que antes do regimento interno deveríamos constituir a convenção do 
Distrito, conforme previsto em Lei. O Dr. Tassinari pede a palavra e sugere que as 
regulações do Distrito devem obedecer a Lei de criação do Distrito e que 
deveríamos criar decreto leis regulamentando os pontos da Lei que nos interessam 
regrar e deixar a convenção e o regimento interno para as empresas construírem 
após a ocupação do Distrito. A comissão apoiou a sugestão e assim a subcomissão 
criada para formatar o Regimento Interno se ocupará em minutar decretos leis de 
complementação a Lei do Distrito Industrial. Como sequencia da pauta o Sr. André 
solicitou ao Dr. Tassinari sobre a renovação do termo de convênio coma ACIS eno 
que foi informado pelo Dr. Tassinari que ele pessoalmente se empenhará em dar 
continuidade neste assunto dentro da PMSS. André comunicou que foi agendada 
uma reunião técnica com a FEPAM para solicitar explicações sobre as diversas 
condicionantes impostas na LP. André informou também que está agendada uma 
reunião com a CHP e a SULGAS sobre o projeto da Minitermoelétrica prevista para 
o Distrito Industrial. André solicitou ao Dr. Tassinari informações sobre o processo 
de remoção doas invasões no terreno do Distrito Industrial e o mesmo nos 
informou que os invasores já foram notificados e que em breve deverão deixar a 
área. Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. 
André Luiz.  

 


