
RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO

Evento / Reuniâo Reunião do Grupo Gestor

Local : Auditório do CREA Divinópolis

Data/ Horário 23/08/2022, das 17,30h as 20,0h

Relator Gilma de Sousa

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

A reunião do Grupo Gestor contou com a participação dos representantes das seguintes entidades: CREA, CDL, 
ABRASEL, SINCOMDIV, ACID, OAB, SINCOMERCIO, SINDUSCOM, FIEMG, CAU e OSB. 

O presidente do Grupo Gestor, Luiz Paulo, colocou em pauta a alteração do horário das reuniões, que 
acontecerão as 7,30h, no auditório da sede do CREA Divinópolis, nas seguintes datas: 06/09, 18/10, 08/11 e 
06/12. 
Criou novo grupo de whatsapp - Gestor 2022, com a inclusão de 2 membros por entidade. A partir da criação 
deste novo grupo o anterior não receberá novas notificações. 

Através de uma planilha de atividades Luiz Paulo elencou todos os temas a serem discutidos em sua gestão. 
Destaco a proposta para o Seminário de Regularização de Imóveis, onde o CAU ficará encarregado de 
apresentar 2 palestras de 30 minutos, em 25/10, com os seguintes temas:  
1 - procedimentos para aprovação de projetos arquitetônicos na Prefeitura Municipal de Divinópolis 
2 - parâmetros exigidos pela Prefeitura Municipal de Divinópolis e Vigilância Sanitária para adequação de 
acessibilidade. 

Andrea, representante da OAB nos informou da taxa de R$140,00 que o cartório de registro de imóveis 1 cobra 
dos cidadãos que precisam levar certidões para os cartórios 2 e 3. Ela vai nos informar o endereço do site para 
conseguirmos certidão virtual, que não tem custo. 

Eduardo, representante do Sinduscom, nos explicou que o anexo III da lei de uso e ocupação do solo LUOS está 
parado na Câmara Municipal de Divinópolis. As entidades do grupo Gestor estão encontrando dificuldades para 
agendar reunião com a Prefeitura e discutir o tema. 
O representante do sincomercio, Márcio, nos apresentou em uma planilha detalhada, os erros dos usos 
atribuídos a cada zoneamento proposto pelo anexo III. 

CONCLUSÃO: 

O presidente, engenheiro Luiz Paulo, deseja um maior envolvimento das entidades do grupo Gestor na 
participação das reuniões e nas atividades propostas. 
Estes 3 temas de sua gestão; discussão sobre o anexo III da LUOS, finalização da construção do posto de saúde 
e atuação dos 3 cartórios locais são de extrema importância no dia a dia dos cidadãos de Divinópolis. 
E o seminário de regularização de imóveis vai trazer a informação necessária aos proprietários que desejam 
providenciar este processo.
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