
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 
Reunião de abertura da Comissão Técnica de Avaliação - CTA/2021 da Prefeitura de Juiz de 
Fora 

Local Vídeo conferência: Google Meet 

Data/ Horário 04 de outubro de 2021 (segunda-feira), às 16h00 

Relator Cecilia Maria Rabelo Geraldo – representante titular do CAU/MG 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: A reunião foi presidida pelo Bráulio Lima Montalvão que deu as boas-

vindas aos presentes e informou que esta é uma reunião inicial de apresentação geral dos trabalhos a serem 
desenvolvidos pela Comissão. 
 

Os trabalhos da CTA subsidiarão a planta de genérica de valores que será base para o IPTU e ITBI no ano de 2022 

devendo ser observado os valores de mercado, mas haver justiça social nos valores definidos para essa planta. A 

Comissão, portanto, com base nos dados da planta vai avaliar se os valores estão defasados ou se está super 

estimado podendo solicitar dados para verificação e adequação. 

 

A Jeane deverá encaminhar a pauta para os trabalhos da Comissão por mail, já foi adiantado que deverão ser 

analisados e incluídos na planta de valores novos condomínios implantados na modalidade “condomínio rural” mas 

situados na área urbana do município. 

 

Houve uma discussão sobre a criação do perímetro urbano referente à área de urbanização específica pela lei 

complementar nº 82/2018 mas os condomínios mencionados se encontram no perímetro urbano principal. 
 

Foi agendada a próxima reunião da CTA para o dia 08/10 às 16h para discussão dos condomínios citados. 

 

O Bráulio agradeceu pela participação de todos destacando a importância da participação de todos na Comissão e 

informou que será encaminhada a relação de todos os componentes da comissão, sabendo-se que representam a 

sociedade civil o CAU e a UFJF. 

 

CONCLUSÃO: Os trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão foram bem esclarecidos e eu informei que 
estarei na Comissão representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais . 

 
 

Data 05 / 10 / 2021                                                   
 
 

 
 

 


