
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 20 de Novembro de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala de reuniões da SMICA. 

PARTICIPANTES:  André Luiz, Fernando, Idmar, Tassinari, Udo, Pedrinho, Vilson 

Lessa. 

ATA Nr. 99 

O Sr. Idmar abre a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida passa a 
palavra ao Gestor. André Luiz passa a dar ciência aos presentes do andamento do 
projeto e informou que a SEPLAN assinou a requisição para a contratação do 
topografo externo e que o mesmo deverá trabalhar por 4 dias na área a partir do 
dia 26/11, juntamente com a equipe da SEMA e do Consultor Rudnei, fazendo 
todos os levantamentos complementares ainda faltantes para ataendimento as 
condicionantes biológicas da LP. André comunicou que recebeu os documentos de 
encaminhamento do projeto Elétrico assinados pelo Prefeito e que o mesmo 
deverá ser encaminhado para aprovação da AES-Sul na próxima semana. André 
lembrou aos presentes que a SULGAS está exigindo do Distrito um investimento de 
R$1,5 MM para trazer os dutos de GN e que sugere que seja feita uma reunião coma 
diretoria da Sulgas para solicitar a eles façam este investimento pois como 
Distribuidora irá faturara a venda de GN não só para o Distrito mas para as futuras 
empresas e outros distritos que se instalarão as margens da ERS-118, André 
informou que deverá receber da SEMA os projetos de atendimento as 
condicionantes biológicas até 15/12 e que pretende dar entrada no pedido de LI 
até 20/12. O Sr Idmar solicitou que abtes de dar entrada na FEPAM com os 
projetos de atendimento as c0ndicinanates biológicas que os mesmos sejam 
apresentados a CIADIS para que seus membros possam tomar conhecimento dos 
mesmos e comentarem se for o caso. André fará a convocação desta reunião 
específica do CIADIS assim que receber os projetos da SEMA, André relatou que a 
anuência do DAER ao nosso projeto está parada aguardando a conclusão do 
projeto executivo da estrada e que será necessário uma reunião com a diretoria do 
DAER para acelerar este processo. O Dr. Tassinari pediu ao André que faça um 
MEMO interno expondo a situação ao Prefeito. Nada mais, foi encerrada a reunião. 
Para constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.  

 


