
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 21 de agosto de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605 da ACIS. 

PARTICIPANTES:  André Luiz, Vilson Santos, Idmar, Wilson, Udo. 

ATA Nr. 90 

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

André relata que o Dr. Tassinari não pode vir a reunião prejudicando o primeiro e 
o segundo pontos da pauta, renovação do convênio com a ACIS e a remoção das 
invasões, que serão tratados na próxima reunião do CIADIS. Quanto ao terceiro 
ponto da pauta, André relatou que entre as condicionantes da FEPAM está o de 
providenciarmos um relatório de biólogo independente sobre a presença ou não 
de caramujos gigantes africanos na área do Distrito. André relatou que a 
contratação destes serviços deverá custar cerca de R$ 1500,00 e deverá ser feita 
por licitação ou aditivo de contrato com o consultor ambiental. Discutiu-se a 
possibilidade de um biólogo da Prefeitura emitir o laudo, sendo alertado pelo Sr. 
Wilson que a FEPAM poderia não aceitar o laudo pois o referido profissional é 
funcionário do interessado no loteamento. Considerando a urgência do assunto foi 
discutida a possibilidade de aditivo contratual, sendo que o Gestor ficou 
encarregado de fazer um ofício justificando tal aditivo para a ACIS que em 
sequencia pedirá o aval da Prefeitura. Na sequencia da Reunião o André relatou a 
reunião que ocorreu entre a Gerência da CEF de construção civil a gerencia Geral 
da CEF Sapucaia e o Gestor, quando foi sinalizado pela CEF a possibilidade daquele 
banco público financiar as obras de infraestrutura do Distrito Industrial. André 
relatou que na próxima 2ª feira, as 10h haverá a continuidade destas conversações 
na Agencia da CEF de Sapucaia e convidou aqueles membros do CIADIS que 
quiserem participar. André relatou que a participação de financiamento de banco 
público exigirá uma redação cuidadosa do Edital de contratação da obra e sugeriu 
que se criasse uma subcomissão de construção de uma minuta deste edital que 
seria oferecido oportunamente a área de licitações da Prefeitura. André comunicou 
que os documentos para solicitação de anuência do DAER estão prontos e deverão 
ser protocolados nesta semana.  Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar 
foi lavrada a presente ata. André Luiz.  

 


