
ATA REUNIÃO DA COMISSÃO MULTISSETORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três às nove horas reunidos na sala 
de reuniões da Secretaria Municipal de Urbanismo, presente os membros da Comissão 
Multissetorial de Políticas Públicas, que abaixo subscrevem a presente ata. Em atendimento à de 
convocação os membros analisaram os assuntos dispostos em pauta. 

O representante da Unidade de Planejamento Territorial, explana sobre o estudo de impacto de 
vizinhança, referente ao processo administrativo 2580/2023, tratando-se de condomínio misto 
com 194 (cento e noventa e quatro) unidades habitacionais e 4 (quatro) comerciais, localizado na 
Avenida Mato Grosso, 3840 esquina com a Avenida Rio Amazonas no Bairro Estados que propõe a 
doação de R$ 96.814,53, referente a construção de 84, 78 m2 de sala de aula. O Secretário 
Municipal de Urbanismo, propõe a substituição da medida proposta pela elaboração do projeto de 
pavimentação de aproximadamente 1.600,00 m da Avenida Nossa Senhora Aparecida, conforme 
solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas no processo 5937 /2023, 
observando-se que o orçamento apresentado, supera o valor proposto. O representante da 
Secretaria de Educação se manifesta contrariamente à alteração proposta, entretanto, a alteração 
é aprovada pelos demais membros presentes. Na seqüência, o representante da Unidade de 
Planejamento Territorial, explana sobre os estudos de impacto de vizinhança, referente ao 
processo administrativo 0716/2023 sobre um loteamento residencial, localizado no Bairro Estados, 
cujo projeto ainda encontra-se com anuência do órgão metropolitano {COMEC - Coordenação da 
Região Metropolitana de Curitiba), pretende gerar no total 180 lotes residenciais e 1 institucional. 
O estudo propõe a doação de R$ 122.625,00, referente à edificação de 56,25 m2 de sala de aula, 
bem como a abertura de conexão entre o loteamento Nitta e o Green Maria e a criação de pista 
adicional na Avenida Amazonas (tendo custo estimado de R$ 650.000,00). O representante da 
Secretaria Municipal de Educação se manifesta, afirmando que a medida proposta, não mitiga os 
impactos na Secretaria de Educação, entretanto, é aceito pelos demais membros presentes. Na 
continuidade, é abordado a autorização para utilização do recurso do Fundo Municipal de Políticas 
Públicas para a locação de veículo sem motorista, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) 
para a Secretaria Municipal de Urbanismo. Não havendo óbices, fica aprovado o uso do recurso. 

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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