
 

 

 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Grupo Gestor – Seminário Regularização Imobiliária 

Local Ambiente Virtual – Google meet 

Data/ Horário 16 de Agosto 2022 – 18:00 

Relator Marília Ferreira Cabral Arantes 

 



 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

Estiveram presentes na Reunião: o engenheiro Luis Mendes, Presidente do Grupo gestor , engenheiro Deividy  
Lucas, engenheiro André Martins, representantes do Crea e clube de engenharia e a arquiteta Marilia Cabral 
representando o CAU. Objetivo da reunião é a organização do seminário de regularização imobiliária em Divinópolis. 
 
Luís Mendes abriu a reunião falando da importância de se realizar o seminário porquê regularização de imóveis vai 
além de aprovar projeto na prefeitura municipal. Sendo assim a união de todos os setores e profissionais relacionados 
com o tempo enriquecerá o debate e a troca de conhecimentos. Os participantes trouxeram suas ideias de como 
poderia acontecer o seminário e as propostas foram se somando e o escopo pré-existente foi reavaliado e definido 
o escopo final do seminário. 
A proposta é que estejam presentes no seminário as seguintes entidades: OAB, Sincondiv,  Creci, CED, CREA, CAU. 
Cada entidade trará o assunto que tenha mais afinidade com o seu setor de atuação no que tange a regularização 
imobiliária. Para o Cau foi sugerido 2 temas para pauta: 
 
- 1 -  Processo de aprovação de projetos: 
           - Normatização de aprovação, 
           - Impacto do código de obras e da LUOS  no processo de aprovação como  zoneamento, taxa de 
permeabilidade, taxa de ocupação máxima, afastamentos, gabarito, Proximidade com rodovias, ferrovias, cursos 
d’água, DER, meio ambiente, vigilância sanitária, dentre outros itens que forem levantados como importantes e 
necessários para aprovação. 
    
- 2- Acessibilidade Aplicada a Aprovação e a Adequação: Trazer o conceito de acessibilidade, a NBR9050, desenho 
universal e o que seria importante saber para a aprovação de projetos, visto que acessibilidade é uma das exigências 
para liberação de alvará.  
 
O tempo de palestra sobre os dois tópicos acima é de 30 minutos. Então a proposta é ser objetivo enfatizando o que 
é necessário para a aprovação., não é curso, nem ensinar a projetar e sim salientar das leis o que é necessário 
observar para ter o imóvel regularizado. 
 
A data para a realização do seminário é dia 25 de outubro de 2022. 
Segue proposta de escopo para o seminário              
 

PROPOSTA DE ESCOPO INICIAL DE EVENTO DENOMINADO “WORKSHOP DE REGULARIZAÇÃO DE 

IMÓVEIS”. 

Entidades envolvidas: 

• GRUPO GESTOR 

• CREA 

• CED 

• CAU 

• OAB 

• SINCONDIV  

Cada entidade trazer uma palestra com a temática de regularização de imóveis de 20 a 30 minutos. 



 

 

PÚBLICO-ALVO: 

➢ Presentes no evento, em primeiro momento os técnicos envolvidos como Engenheiros, 

arquitetos, contadores e advogados. 

➢ Em segundo momento, como produto do evento será produzida uma cartilha ou material 

auxiliar que será distribuído para a sociedade como um todo. 

Evento iniciar às 08h00, coffe-break às 07h30. Evento ser em único dia. (25/10 TERÇA-FEIRA) 

Servir café/lanche na chegada e ver disponibilidade de servir na saída. 

Local: auditório do CREA em Divinópolis. 

SUGESTÃO DE TEMAS: 

- Processo - regularização de imóveis: (OAB) 

• Motivos para ter um imóvel regularizado 

• Como identificar irregularidades no imóvel 

• Situações onde não poderá regularizar 

• PALESTRA SOBRE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

- Processo – regularização de imóveis: (CED) 

• RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE LOTES - 

- Processo - CND receita federal (SINCONDIV) 

• INSS DA OBRA NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS 

- Processo – Alvará para construção e Ampliação (CAU) –  

• Processo de aprovação de Projetos 

o Legislação municipal que interfere na aprovação de projetos: código de obras e LUOS, 

bombeiros e vigilância sanitária; 

• ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 

- Processo – (CREA) 
RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS - ART/RRT – LUIZ PAULO 
QUADROS DA NBR 12721, CONVENÇÃO DE CONDOMINIO NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS – LUIZ 

OTAVIO. 

 

 

 



 

 

 

 
CONCLUSÃO:  
 
O Seminário de Regularização de imóveis é um passo importante para o setor imobiliário e urbanístico de Divinópolis. A 
expectativa é que ele possa trazer uma bagagem para os profissionais da área da construção civil com a finalidade de proceder 
a uma melhor orientação ao cliente quando da regularização de um imóvel. E para os profissionais é uma oportunidade de 
conhecer o trâmite geral para a regularização do imóvel em áreas que, muitas das vezes, os profissionais da área da 
construção civil não dominam como as demandas cartoriais, de inss, imposto de renda. Em contrapartida as entidades Cau e 
Crea irão contribuir levando ao conhecimento de todos o que é necessário na área projetual para a regularização de um 
imóvel. 
 
 
 

  
 
 
Data    16  /   08  /  2022                                                                             Marília Ferreira Cabral Arantes  
                                                                                                                           CAU: 44.498-7           
                                                                                                          ______________________________________ 
                                                                                                                                            Assinatura 

 


