
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 14 de agosto de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605 da ACIS. 

PARTICIPANTES:  Marcos Bender, André Luiz, Vilson Santos, Idmar, José 

Tassinari, João Fonseca, Fernando. 

ATA Nr. 89 

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

André relata a reunião coma FEPAM sobre as condicionantes da LP e informa que 
foi acordado que se justificando tecnicamente a necessidade e supressão de parte 
das áreas verdes das APPs internas ao Distrito a FEPAM nos concederia a licença 
de utilização destas áreas em contrapartida nos obrigaria a compensar com outras 
áreas de apps no município e na mesma microbacia, deste modo o André solicitou 
que a Secretaria do meio ambiente da PMSS fosse envolvida no processo de modo a 
selecionarmos estas áreas e executarmos projeto de  compensação. O Dr. Tassinari 
sugeriu que o Gestor do Distrito fizesse um memorando  solicitando o apoio da 
SEMA. André relatou que o projeto do Distrito deveria ser apresentado a casa civil 
do estado uma vez que o investimento previsto no mesmo de R$ 200 milhões é 
equivalente ao da montadora Chinesa que vai se instalar em Guaíba e nesta semana 
recebeu um apoio do Governador e espaço na grande mídia. Dr. Tassinari solicitou 
que o gestor fizesse memorando solicitando que a PMSS provocasse esta agenda 
com os órgãos do estado (CASA CIVIL, DAER, CORSAN, SULGAS) de modo que 
nosso projeto ganhasse prioridade dentro dos órgãos e empresas do Estado do RS. 
Na sequencia André relatou sobre a reunião com a CHP e a SULGAS onde foram 
discutidas as soluções técnicas e comerciais para a implantação da mini central  
termoelétrica do distrito. Dentro da opção BOT sugerida como preferencial pela 
PMSS se identificou a possibilidade de uso dos créditos de carbono e que neste 
contrato BOT, 50% dos créditos de carbono deveriam ser cedidos a empresa CHP. 
Como o empreendimento é público se entendeu que este ponto pode ser um 
dificultador nas negociações. O Dr. Tassinari solicitou que a proposta fosse 
apresentada a PGM para análise da mesma e orientação jurídica de como conduzir 
o processo. André lembrou de necessidade de se assinar o termo de convênio esta 
semana e o Dr. Tassinari buscará agilizar o mesmo na PMSS. Em continuidade a 
pauta da reunião ficou decidido que o Gestor do Distrito apresentará ao CIADIS os 
pontos da Lei do Distrito que devem ser regulamentados por decreto Lei, O Dr. 
Tassinari informou que todos os invasores da área do Distrito foram notificados e a 
remoção dos mesmo deve ocorrer em breveNada mais, foi encerrada a reunião. 
Para constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.  

 


