
RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO

Evento / Reuniâo Comissão para propor os procedimentos de análise de projetos arquitetônicos

Local Sala Multimídia, na Prefeitura Municipal de Divinópolis

Data/ Horário 05/07/2022, as 8,0h

Relator Gilma de Sousa

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

A reunião contou com a participação dos analistas Gutemberg e Monique, fiscal Jean, representante do CREA, 
engenheiro André e representantes do CAU, arquitetos Marco Túlio e Gilma. 

Nesta  reunião deliberamos a respeito dos seguintes ítens: 

- Vistoria fiscal inicial: não será feita pelos fiscais da Prefeitura. O topógrafo e o proprietário preencherão um 
laudo de responsabilidade informando questões relativas ao início da obra, uso da construção, dimensões do 
terreno, presença de árvores e  postes na calçada, entre inúmeras outras informações. Monique nos forneceu 
uma proposta de laudo muito completa, laudo que será disponibilizado quando da redação final da nova 
portaria. 

- Documentação de propriedade do terreno: ficará arquivada na Prefeitura, sendo recomendado o envio de 
cópia autenticada da mesma. 

- Sugestão do Marco Túlio : uso de pasta AZ para dar entrada em projetos que contenham um número grande 
de pranchas. Esta sugestão tem por objetivo facilitar a colocação e retirada de pranchas dobradas dentro da 
pasta. 

- Análise total de projeto: os analistas farão análise total e colocarão nas notas de correção os ítens da lei de 
uso e ocupação do solo em desacordo. O objetivo é evitar análises parciais e subjetivas.  

- Reconsideração de ato: formulário a ser desenvolvido, para que o autor de projeto possa justificar suas razões 
na interpretação da lei de uso e ocupação e sua proposta de soluções de projeto. Esta reconsideração de ato 
terá um protocolo separado do protocolo de análise de projeto, pois terá prazo diferente de resposta pelo 
analista. 

- Criação do corpo técnico para deliberar a respeito de casos omissos, como última instância de recurso que o 
autor de projeto terá para defender sua interpretação da lei . 

CONCLUSÃO: 

O engenheiro André está redigindo as alterações da nova portaria e a comissão está deliberando sobre todos os 
ítens. 
Na próxima reunião definiremos o modelo do projeto simplificado para residências unifamiliares. 
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