
RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO

Evento / Reuniâo Reunião do Grupo Gestor

Local : Auditório do CREA Divinópolis

Data/ Horário 18/10/2022, das 8,00h as 9,00h

Relator Gilma de Sousa

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

A reunião do Grupo Gestor contou com a participação dos representantes das seguintes entidades: CREA, CDL, 
OAB, SINVESD, SINDUSCOM, FIEMG, CRECI, SINDICATO RURAL, CAU e OSB. 

O presidente do Grupo Gestor, iniciou a reunião seguindo a pauta previamente disponibilizada no grupo de 
WhatsApp. 
Pediu que todas as entidades enviassem uma relação das demandas específicas de cada setor. 

Divinópolis teve dois deputados estaduais, um deputado federal e um senador eleitos e poderemos agendar 
reuniões com eles para expôr as várias demandas, buscando soluções conjuntas. 

Entre os problemas locais temos a questão da operacionalização do aeroporto para voos comerciais, a questão 
da transferência de documentos entre os 3 cartórios de registro de imóveis e principalmente o atraso da análise e 
aprovação de projetos arquitetônicos pela Prefeitura Municipal de Diivinópolis. 
O representante do CRECI pontuou que mais da metade dos imóveis de Divinópolis está irregular . 
Com o objetivo de discutir e propor soluções para esta regularização foi sugerida uma reunião entre os membros 
do Grupo Gestor e o executivo local (prefeito, vice-prefeita). 

O representante da OSB (Observatório Social do Brasil) nos falou sobre a atuação da entidade e o compromisso 
com a transparência pública. 
Através do monitoramento das licitações locais vimos que as empresas de Divinópolis estão perdendo 
competitividade, vencendo parcela pequena das licitações que ocorreram. 

Como o tempo previsto para a reunião estava chegando ao fim o presidente do Grupo Gestor encerrou a mesma 
e reafirmou o pedido para a entrega da relação das demandas de cada entidade. 

CONCLUSÃO: 
O seminário sobre regularização de imóveis, previsto para o dia 25/10 foi cancelado, por questão de 
indisponibilidade de alguns palestrantes. 
Seria um seminário com atuação conjunta do SINCOMERCIO, CRECI, OAB, CAU e CREA. 
O CAU iria falar sobre o passo a passo para regularizar construções na Prefeitura Municipal de Divinópolis e os 
ítens necessários para a obtenção da Certidão de Acessibilidade. 
Para a relação das demandas específicas do CAU será necessário um encontro com os arquitetos 
representantes do CAU junto ao Grupo Gestor e Prefeitura Municipal de Divinópolis, encontro este a ser 
agendado. 
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