
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 4 de Setembro de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala 605 da ACIS. 

PARTICIPANTES:  André Luiz, Idmar, Antonio, Fernando, Udo, Pedro. 

ATA Nr. 92 

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

André relata que é importante a decisão sobre a renovação do Convênio entre a 
ACIS e a PMSS visto que existem contratos assinados ainda em vigor que 
dependem da validade do convênio para serem honrados pela ACIS, André 
informou que o Dr, Tassinari se posicionou dizendo que ele entende que o 
convênio não precisa ser renovado pois já atendeu seus objetivos e que ele buscará 
uma posição oficial junto a PGM para dar subsídios legais a que a ACIS honre os 
compromissos assumidos com base no convênio. O Gestor informou que esteve na 
PGM e junto com os procuradores adjuntos dando continuidade a formatação do 
relatório sobre as desocupações que deve ser entregue a FEPAM até 6/10 para 
atender uma das condicionantes da LP. André também informou que a SULGAS nos 
informou que para atender a demanda de GN do DISTRITIO deverá instalar cerca 
de 1,5 km de tubulações e que para tanto exige uma contra-partida da PMSS de 
investir cerca de R$ 1, 5 MM nos dutos, fato este que coloca em suspenso o projeto 
de fornecimento de GN para  DISTRITO. Este assunto deverá ser conduzido 
politicamente com a SULGAS que é uma empresa controlada pelo governo do 
Estado. André relatou a reunião com a CEF e que este agente financeiro está 
empenhado em financiar todo o empreendimento e os empresários que se 
instalarem no DISTRITO e para tanto já foram trocadas informações sobre o 
projeto e sobre aos documentos que a CEF exige. André informou também que os 
documentos de projeto para atendimento as condicionantes da LP no que tange 
aos projetos executivos do Distrito já estão em execução e que em 90 dias deverão 
estar concluídos. André também comunicou que fez um memo interno a SEMA 
pedindo ajuda aquela secretaria municipal para disponibilizar seus técnicos para 
juntos construírem as informações biológicas constantes nas condicionantes da LP. 
Os projetos da rede de água e esgoto estão parados aguardando as diretrizes da 
CORSAN, o gestor pede a ajuda da PGM para uma ação política sobre a CORSAN, no 
sentido de agilizar o processo. André informou que a anuência do DAER sobre os 
acessos a ERS-118 já foi encaminhada formalmente e que em 45 dias deveremos 
ter o de acordo daquele órgão do estado. 

André informou que estará em férias até o dia 22/09 e que todas as ações com as 
empresas contratadas estão em andamento e que seu afastamento não gerará 
nenhuma solução de continuidade. Nada mais, foi encerrada a reunião. Para 
constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.  



 


