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Curvelo, 22 de outubro de 2021. 
 
PROCESSO N° :    36.118 / 2021 
 
INTERESSADO :  MAURÍCIO GABRIEL DINIZ 
 
REF. : RECURSO 
 
 
   Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
 
   RECOMENDA-SE EXPRESSAMENTE leitura dos autos do 
Processo 8712/2019 que trata de fatos correlatos. Para emissão do presente parecer 
foram analisados documentos apensados aos autos, a saber: 
 

Requerimento padrão Fls. 01 

Correspondência do Interessado com exposição de 
motivos 

Fls. 02 e 03 

Procuração Fls. 04 

Documento de identidade Fls. 05 e 06 

Despacho da Procuradoria Geral Fls. 07 / verso 

Despacho da Procuradoria Geral Fls. 08 

Informações prestadas pelo Departamento de Cadastro Fls. 09 

BCI’s e planta-quadra Fls. 10 a 16 

Projeto de arruamento do loteamento aprovado Fls. 17 

 
   Foi realizada visita ao local para entendimento da situação e 
leitura dos autos do Processo 8712/2019, que trata de fato correlato. 
 
   Foi confeccionado projeto com sobreposições para visualização 
gráfica do problema em análise. Vide Anexo I. 
 
 
 
01 – Das Constatações e Recomendações Técnicas: 
   Salvo melhor juízo, por tudo analisado, entende-se que parte do 
terreno do Interessado foi utilizado para implantação da Rua Guajajaras. Ressalte-se 
que o projeto gráfico do loteamento aprovado era maior que a terra 
efetivamente existente, num erro claro de levantamento topográfico cometido à 
época. 
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   Ressalte-se, ainda, que a abertura da via ocorreu à época da 
implantação do loteamento, sendo tal obra realizada pelo empreendedor. Há alguns 
anos atrás a municipalidade única e tão somente realizou o asfaltamento da via 
alí já existente. 
 
   Os terrenos do Interessado, conforme se pode constatar gráfica e 
matematicamente, nunca tiveram área de 1.200,00 m² sendo a área de projeto de 
1.020,00 m². 
 
   Quanto à fração dos terrenos atualmente ocupada pela Rua 
Guajajaras, esta totaliza uma área de 450,21 m². 
 
   Outra fração do terreno remanescente, com área de 569,79 m², 
confunde-se e sobrepõe-se a terreno de terceiros. 
 
   Retornem os autos à Procuradoria Geral. 
 
 
   Ao seu dispor para maiores esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 
 
 
 
 
 

Henrique de Freitas Galvão 
Eng. Civil – CREA/MG 49.102 

 
 
 
 
 

CIENTE E DE ACORDO 
 
 
 
 
 

José Carlos Nogueira Filho 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 


