
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

SOLICITAÇÃO AO CADASTRO MUNICIPAL 

(Aos cuidados do chefe de  cadastro Warley)

PROCESSO Nº: 26093/2022

CONTRIBUINTE: IARA MOREIRA

ASSUNTO.: ACRÉSCIMO DE PROJETO

DATA:  27de JUNHO de 2022

ANALISTA: ENGº LUIZ FERNANDO DE SALES KREPEL; EFETIVO CREA 183046/D

O processo nº 26093/2022 (composto de folhas número 01 a 16).

SOLICITO AO CADASTRO MUNICIPAL

01-Cópia do Croqui legível / cotas legíveis. (através desse documento que será possível confrontar a construção e

o lote com o projeto apresentado com acréscimos).

02-Apensar os projetos aprovados / processos anteriores uma vez que no histórico consta aprovação de alvará  e

depois habite-se e se tem alvará aprovado e habite-se tem projeto aprovado. Consta no histórico Alvará aprovado

em 14/09/2015 com 59,9m2 processo 15066/2015 e habite-se em 19/05/2016 processo 6339/2016 e solicito ma-

nifestação do cadastro de como se deu essa emissão de alvará uma vez que o histórico não consta projeto aprova-

do sendo esse premissa para emissão do alvará.

A analista aguarda os documentos e /ou  manifestações do cadastro para prosseguimento da análise, já antecipan-

do a reprovação haja vista que descumpriu-se a taxa de ocupação máxima estabelecida no plano diretor Lc 135

anexo XIII para zona adensada,( 70%*180 = 126m2 o projeto apresentado tem  segundo carimbo 149,31m2) não

deixou área permeável demarcada em terreno natural 20% conforme Lc 135 anexo XIII, colou em mais de duas di -

visas , sendo duas divisas o máximo permitido na legislação conforme LC 149 artigo 138; I.

 Segue em duas vias para que uma seja entregue ao solicitante para conhecimento e também providências, caso o

requerente queira se manifestar nos autos inserindo documentos.(somente serão analisados documentos inseri-

dos de forma oficial dentro do processo  e no presente momento o material que chegou para análise está incom -

pleto e já está reprovado conforme fundamentação apresentada.

Atenciosamente.,

Luiz Fernando de  Sales Krepel 
Eng. Civil – CREA/MG 183046/D
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