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Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois às quatorze horas reunidos 
na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, presente 
os membros da Comissão Multissetorial de Políticas Públicas, que abaixo subscrevem a presente ata. 
Em atendimento ao Edital de convocação, e após os necessários esclarecimentos, passaram os 
membros às seguintes deliberações: a respeito do requerido por meio do processo administrativo 
18.313/2020, no qual o empreendedor responsável pelo do Condomínio Residencial - Fontanive 
Engenharia e Empreendimentos S/A com 331 unidades - Bairro Estados- Alvará de Construção 
486/2014, solicita: a conversão em pecúnia para atendimento ao artigo 17 da lei 08/2006. Os 
membros deliberam pelo aceite da doação em pecúnia. Por últtimo, passaram os membros a 
deliberar a respeito do requerido por meio do processo administrativo 66.638/2021, no qual o 
empreendedor responsável pelo do Condomínio Residencial com 85 unidades - Bairro Estados -
Alvará de Construção 223/2019, solicita: a conversão em pecúnia das exigências apontadas em Ata, 
feitas pela Secretaria Municipal de Educação (03 salas de aula com 45,00 m2 - cada - de área 
construída e 66,00 m 2 de área construída para creche e da Secretaria Municipal de Saúde (87,30 m2 

referente a ampliação de US Santa Maria conforme projeto anexado ao processo administrativo); 
execução de pavimentação asfáltica na Rua Vitória com extensão de 75 metros, em conformidade 
com o projeto a ser aprovado pelo Município, com prazo de 90 dias para execução, a contar da data 
de aprovação e a exclusão da medida mitigadora quanto a implantação de uma praça no loteamento 
Santa Maria, haja vista que não há local disponível para a implantação. Deliberam os membros que 
seja efetuada conversão das medidas em valores monetário para posterior decisão. Nada mais 
havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a presente reunião, e por ser expressão da verdade, 
segue a presente ata devidamente assinada pelos presentes. 
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