
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 28 de agosto de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605 da ACIS. 

PARTICIPANTES:  André Luiz, Vilson Santos, Idmar, Wilson, Antonio, Ademir 

Costela. 

ATA Nr. 91 

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

André relata que a PGM enviou um memorando interno solicitando a participação 
da SEMA na elaboração de relatórios para atender as condicionantes da LP FEPAM 
e que aguardaremos o posicionamento daquela Secretaria Municipal para saber se 
eles poderão nos ajudar no atendimento das condicionantes ambientais. Neste 
memorando interno foram encaminhados os laudos de Flora e Fauna a SEMA de 
modo que eles possam tomar conhecimento do estudo já feito pelo consultor 
ambiental. André relatou que esteve com o Dr. Tassinari e que o relatório sobre a 
remoção das famílias invasoras deverá estar concluído até a próxima semana. O 
relatório a ser elaborado sobre a presença ou não de caramujo-gigante-africano na 
área do Distrito poderá ser feito por biólogo da prefeitura e que aguardaremos o 
posicionamento da SEMA para decidirmos se contratamos consultor externo ou 
não. André relatou sua reunião com os Gerentes da CEF que demonstraram 
interesse em financiar o empreendimento como um todo e os lotes individuais 
para as empresas contempladas. A Gerente Elaine Ferronato da agência Nova 
Sapucaia, líder desta iniciativa da CEF, repassou ao André todos os arquivos de 
informações do projeto a serem fornecidas a CEF para uma pré-aprovação do 
empreendimento, tendo inclusive repassado uma minuta de contrato padrão da 
CEF para o financiamento dos lotes as empresas, André também comunica que a 
Lei do Distrito já se encontra com o departamento jurídico da CEF que a esta 
estudando para pode conciliar as exigências desta Lei com aquelas das normas 
internas deles. André comunicou também que já foi dada entrada no DAER do 
pedido de anuência para construção dos acessos do Distrito junto a ERS-118.  Nada 
mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.  

 


