
ATA REUNIÃO DA COMISSÃO MULTISSETORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reunidos na 
sala de reuniões do Gabinete, na Prefeitura Municipal, 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: 

Preliminarmente, deliberam os membros que cada empreendedor tomará ciência das medidas 
impostas, e deverá concordar expressamente, sendo esta exigência condição para emissão do 
respectivo instrumento autorizativo do empreendimento. 

Para início das obras cada empreendedor deverá obter o Alvará de construção junto ao município, 
sendo que o dever de realizar a medida mitigadora será adimplido com a emissão do Certificado de 
Vistoria e Conclusão de Obra (CVCO), vinculado ao respectivo alvará. 

Convencionada essas condicionantes, passam os membros a atribuir as medidas mitigadoras, fixadas 
com base nos Estudos de Impacto de Vizinhança, disponibilizados para esta Comissão Multissetorial 
por meio dos seguintes protocolos 10.666/2021, 30.626/2020 e 57.998/2021. 

Conforme parecer do Procurador-Geral, no processo administrativo 58.152/2021, optou-se por 
retirar de pauta o empreendimento Condomínio Fazenda Home Clube, com 400 unidades. 

Deliberam os membros para o Loteamento Gregório, com 20 lotes, que o empreendedor deverá 
construir 04 (quatro) salas de aula com 45,00 m2

, obedecendo aos projetos arquitetônicos existentes 
e definidos pela Secretaria Municipal de Educação. 
Deliberam os membros para o Condomínios Dunimir Nichele, com 100 unidades, que o 

\ 

empreendedor deverá construir 04 (quatro) salas de aula com 45,00 m2 , além de edificar 78,00 m2 

de área em um CMEI. 
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