
ATA REUNIÃO DA COMISSÃO MULTISSETORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois às quatorze 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 representante da Unidade de Planejamento Territorial, explana sobre o estudo de impacto de 
vizinhança, referente ao processo administrativo 45596/2022,, tratando-se de condomínio 
residencial com 94 unidades habitacionais, localizado na Rua Teresina, 150 no Bairro Estados que 
propõe a ampliação da Unidade de Saúde Santa Maria em 30 m2. O representante da Secretaria 
Municipal de Educação não se opõe, apesar de apontar que os dados apresentados no estudo 
foram retificados. Na seqüência, representante da Unidade de Planejamento Territorial, explana 
sobre os estudos de impacto de vizinhança, referente ao processo administrativo 46454/2022 
sobre dois loteamentos, localizados no Bairro Veneza, cujo projeto ainda encontra-se em 
tramitação junto ao órgão metropolitano (COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de 
Curitiba), pretende gerar no total 95 lotes residenciais (31 lotes - lnvest Village e 64 lotes lnvest 
Veneza). O estudo propõe a doação de R$ 37.528,75, referente à edificação de 35 m2 para 
ampliação do CMEI. O representante da Secretaria Municipal de Educação entende que a medida 
proposta está abaixo do necessário, entretanto não se opõe. Dado prosseguimento, o 
representante da Unidade de Planejamento Territorial, explana sobre o estudo de impacto de 
vizinhança, referente ao processo administrativo 51328/2022, tratando-se de condomínio 
residencial com 185 unidades habitacionais, localizado na Rua José Custódio dos Santos,1096 no 
Bairro Eucaliptos. O estudo propõe o aporte de R$ 350.000,00 para uma Parceria Público Privada 
para a pavimentação da Rua José Custódio dos Santos e a elaboração dos projetos necessários 
(pavimentação, drenagem e paisagístico). O representante da Secretaria Municipal de Educação 
observa que a proposta apresentada não mitiga os impactos rela1cionados na pasta, entretanto, 
não se opõe. Na continuidade da reunião, o representante da Unidade de Planejamento Territorial, 
explana sobre o estudo de impacto de vizinhança, referente ao processo administrativo 
61501/2022, tratando-se de condomínio misto com 144 unidades habitacionais e 2 unidades 
comerciais, localizado na Avenida Brasil, 773 Bairro Eucaliptos. O estudo propõe que correção dos 
defeitos da calçada em frente aos equipamentos públicos localizaidos na Rua Pessegueiro, num 
total de 185m e a execução de pavimentação em paver no estacionamento da Unidade de Saúde 
Hortências, aproximadamente 900 m2. O representante da Unidade de Planejamento, sugere a 
troca total do passeio no trecho proposto. Acatado a sugestão e as medidas propostas, com 
ressalva do representante da Secretaria de Educação que não tendo mitigação dos impactos na 
pasta, não se opõe. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a presente reunião, e 
por ser expressão da verdade, se ue a presente ata devidamente assinada pelos presentes. 
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