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RELATÓRIO DE REUNIÃO ON-LINE 

EXERCÍCIO: 2020 1 DATA: 23/07/2020 

Dados do autor do relatório: 

Nome: Vitor de Castro França Cargo : Conselheiro Suplente 

Documento n2: A157896-0 Tipo de documento: Carteira de Identidade Profissional 

Dados da reunião: 

Evento: Décima primeira reunião do Conselho da Cidade para revi são do Plano Diretor de Passos. Local: link aplicativo Google 

Meet. 

Data de inicio: 23/07/2020 Data de término: 23/07/2020 

Justificativa : Conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Passos. 

Pauta : - Aprovação da ata da reunião anterior. 

- Discussão sobre o andamento da revisão do Plano Diretor. 

-_Anális~ de solicitação de uso de solo ~m ZPA -5onforme material em anexo para conhecimento. 

Descrição das atividades realizadas no evento: 

No dia 23 de julho foi realizada a reunião do CONCID - Conselho da Cidade de Passos - na qual os conselheiros presentes 

concordaram que para a deliberação do assunto em pauta, análise de solicitação de uso de solo em ZPA, será necessário 

parecer técnico para melhor embasamento . 
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~l:~VIÇ(I PUULI CO I LOrni\L 
Conselho dl' Arquil etu ru e Urbr1 ni~mo rl P Mind\ (ier(11 , 

-~~ ~ ....._..__.____ __ __ 
1 Avaliação do evento: 

l A rl eliberação encontrada pelo conselho se mostra coerente com o fato do Plano diretor e leis complementares estarem em 
: revisão1 sendo inviável a mudança de zoneamento ou diretrizes nesse momento, sem parecer técnico. Sobre a revisão do 

Pl~no Diretor, firarnm todos incumbidos de participar da consulta pública promovida pelo site da FJP. 

Declaro que as informações são verdadeiras. 

Data: 23/ 07/2020 
VJtor•c.trt~ 
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