
ATA REUNIÃO DA CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

No quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois às quatorze horas e dezoito minutos, 
reunidos na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, presente os membros 
do Conselho Municipal de Políticas Públicas, que aba ixo subscrevem a presente ata. A referida 
reunião foi convocada para tratar dos assuntos, conforme Edital de Convocação 02/2022 emitido 
pelo presidente deste conselho. O presidente apresenta o relatório com todas as áreas que se 
encontram em processo de aprovação de loteamento junto à esta municipalidade, observa que o 
relatório apresentado foi encaminhado por email para todos os membros deste conselho. O 
Secretário Municipal de Urbanismo, discorre sobre o procedimento de aprovação dos loteamentos. 
O presidente alerta ainda que, devido à necessidade de anuência do órgão metropolitano nenhum 
destes loteamentos serão aprovados no decorrer de 2022. Prosseguindo a pauta, o presidente pede 
a autorização de todos os membros para que o representa nte legal da empresa Man ica 
Empreendimentos Ltda apresente a solicitação ao conselho, não havendo objeções, o Engenheiro 
Civil Joilson Tuzi, apresenta estudo de parcelamento comprovando que o mesmo número de 
unidades habitacionais seriam passíveis de aprovação obedecendo todos os parâmetros 
urbanísticos e que o projeto executado contém um erro de locação e que este erro, não refletiu em 
qualquer aumento no número de unidades habitacionais. Desta forma, o Conselho delibera sobre o 
assunto e autoriza a Secretaria Municipal de Urbanismo a licenciar as construções com redução do 
parâmetro urbanístico de fração mínima de 114 m2 e recuo frontal reduzido para 4.00 m mediante 
pagamento de multa no valor de 100 UFM e doação de 100 UFM ao Fundo Municipal de Políticas 
Públicas. 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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