
RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO

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

Local Sala 206, na Prefeitura Municipal de Divinópolis

Data/ Horário 21/06/2022, as 8,0h

Relator Gilma de Sousa

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

A reunião contou com a participação do analista Gutemberg, fiscais Antônio Carlos e Jean, representantes do 
CREA, engenheiros Deividy e André e representantes do CAU, arquitetos Marco Túlio e Gilma. 

No início da reunião André mostrou sua sugestão para a declaração de obra não iniciada (assinada pelo 
proprietário e RT de execução) a ser apresentada quando o projeto estiver apto a aprovar. 

Hoje o time de analistas tem uma funcionária responsável pela análise de documentos. Gutemberg sugeriu que 
esta análise seja feita por 2 funcionários, com o objetivo de agilizar esta etapa do serviço. 

Marco Tulio e Gutemberg conversaram a respeito da possibilidade de criação de um corpo técnico para analisar 
possíveis recursos advindos da análise de projetos. Esta reunião se reuniria por demanda e se posicionaria a 
respeito de recursos e casos omissos. 

Gutemberg é a favor de análises e indeferimentos com fundamentação explicita na legislação vigente. 

A analista Monique disse em reunião anterior que está providenciando uma cartilha com informação sobre  a 
padronização da representação gráfica do projeto. 
Como ela se ausentou de reunião de hoje por motivos de saúde provavelmente analisaremos esta cartilha na 
próxima reunião. 

Os membros do CREA, CAU e o analista Gutemberg discutiram sobre modelos de análise simplificada de projeto 
e se propuseram a trazer procedimentos adotados em outras cidades para análise. 

Foi um consenso a inclusão no selo de uma nota dizendo que a aprovação de projeto arquitetônico pela 
prefeitura não garante posse do terreno . O objetivo é facilitar a assinatura dos confrontantes quando o lote tiver 
área maior que a escritura. O topógrafo sempre deverá colocar área real e área documentada no selo, quando 
isto ocorrer. 

Foi discutida a questão do carimbo nas cópias do  projeto apto a aprovar . O analista iria verificar as correções 
em um jogo de cópias apenas, (jogo que ficaria arquivado para a conferência do fiscal)  para agilizar esta etapa, 
e o carimbo seria diferenciado entre o jogo original e os 2 jogos de cópias  a serem entregues para o contribuinte. 

Na próxima reunião Gutemberg se comprometeu a trazer um checklist para ser preenchido pelo topógrafo com o 
objetivo de eliminar a vistoria inicial feita pelos fiscais.

http://ap.to


CONCLUSÃO: 

Na próxima reunião iremos discutir procedimentos de análise do projeto simplificado.  
Também vamos discutir uma mudança do selo nas pranchas e quadro de notas. 
Um passo importante, na minha opinião, seria a criação do corpo técnico, como uma instância onde o 
profissional de projeto (arquiteto/engenheiro) poderia expor suas razões para questionar casos omissos e 
justificar suas interpretações e entendimentos da legislação vigente. 
Desta forma haveria um diálogo, e não uma imposição do entendimento pessoal do analista. 
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