
ATA REUNIÃO DA COMISSÃO MULTISSETORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos treze dias do mês de junho 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 na pauta: o representante da Unidade de Planejamento 
Territorial explana sobre a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conforme 
processo 34530/2022 e Ofício 277 - SMOP que solicita o uso do recurso do Fundo Municipal de 
Políticas Públicas para a "realização de serviços de manutenção viária, convervação e limpeza de 
ruas, calçadas e meios-fios", no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) . A comissão autoriza 
o uso dos recursos do fundo para o uso pretendido. 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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