
ATA REUNIÃO DA COMISSÃO MULTISSETORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois às nove horas reunidos na 
sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, 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 Secretéfrio Municipal de Urbanismo, 
explana sobre a solicitação de utilização dos recursos do Fundo Municipal de Políticas Públicas para 
desapropriação de imóvel {rua Mandarim) no valor de R$ 189,098,50, não havendo óbices, fica 
aprovado a utilização do recurso . O representante da Unidade de Planejamento Territorial explana 
sobre o processo 45449/2022 que se trata da utilização os recurso do Fundo Municipal de Políticas 
Públicas para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (total de R$296,281,88), sendo R$ 
91,577,70, destinado à reforma do Parque Verde (sede), R$112,924,18, referente à execução do 
muro do Cemitério e R$ 91,780,00, destinado à aquisição de estufa. O Secretário Municipal de 
Meio Ambiente presta esclarecimentos quanto aos serviços a serem executados, não havendo 
óbices, fica aprovado a utilização do recurso. O representante da Unidade de Planejamento 
Territorial, explana sobre processo 47435/2022 que trata da utilização dos recursos do Fundo 
Municipal de Políticas Públicas para a Secretaria Municipal de Saúde, referente a reforma da SEDE 
no valor de R$ 358,601,84. O Secretário Municipal de Saúde explana sobre a solicitação, não 
havendo óbices, fica aprovado a utilização do recurso . O representante da Unidade de 
Planejamento Territorial, explana sobre o processo 46902/2022, tratando-se de Estudo de Impacto 
de Vizinhança, referente ao Loteamento Ecolife, tratando-se de loteamento com anuência da 
COMEC, localizado na Rua José Custódio dos Santos, 2478, totalizando 115 lotes e o estudo propõe 
a doação em pecúnia de R$ 37.528,75, referente à construção de uma sala de aula, tendo os 
demais impactos absorvidos pelas infraestruturas urbanas. Não havendo óbices, fica aprovado a 
proposta. O representante da Unidade de Planejamento Territorial, explana sobre o processo 
45596/2022, tratando-se Estudo de Impacto de Vizinhança referente ao Condomínio Residencial 
Teresina 150, localizado na Rua Terezina, 150, sendo um condomínio residencial totalizando 94 
unidades residenciais, o estudo propõe a ampliação da U.S. Santa Maria em 30,00 m2 • Sendo que 
os demais impactos são absorvidos pela infra estrutura urbana existente. O representante da 
Secretaria de Educação discorda do estudo, entretanto não se opõe à proposta. O Secretário 
Municipal de Urbanismo, propõe que seja postergado a decisão. Não havendo óbices, fica 
postergado para a próxima reunião. 

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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