PREFEITURA DE PASSOS
GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE - GTA
Praça Geraldo da Silva Maia, 175 20 Andar
Centro - Passos - Minas Gerais
Tel: (35) 3522-7037

ATA DE REUNIÃO GTA
21 Reunião ordinária
DATA: 16/10/20

HORÁRIO: 09:00h

LOCAL: Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Urbanos
PAUTA: Cidade da Saúde e do Saber
A 19 Reunião ordinária do GTA teve início sob a coordenação da sra. Tereza Cristina Leriano. A. Membros do Grupo presentes:
Tereza Cristina Leriano. Walisson Avelar Rosa, Natal Jose Duarte, Marcia Sulmonetti Martins. B. Convidado: Jaime Marcos de
Souza. 1. Ordem do dia: As análises de projetos seguiram a ordem da pauta. 1.1 Cidade da Saúde e do Saber. Tereza fez leitura
do artigo 23 da Lei 3566/2020, e comentou sobre a problemática de acesso ao empreendimento. Os membros discutiram sobra a
necessidade de medição pelo topógrafo da Prefeitura. Antonio Marcos, da largura da estrada, para fazer conferência se a estrada
possui 06 metros de largura. Os membros analisaram o projeto apresentado, e foram apontadas questões para correção: necessidade
de alocação dos sanitários e praça em conjunto: indicar acesso da Rodovia MG-050 até o empreendimento e detalhar acesso: prever
iluminação e ventilação dos sanitários (detalhes) indicados na planta Ep 1-02 sanitáriol: apresentar medidas da claraboia; apresentar
projeto de pavimentação demonstrando área a ser pavimentada no 1" momento, largura das vias, indicar as ruas a serem
pavimentadas no projeto de implantação no l momento e cronograma de pavimentação dos trechos. Tereza vai comunicar aos
empreendedores sobre as pendências. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada ao meio dia, da qual, eu, Marcia
Sulmonetti Martins.

. lavro a presente ata, que segue assinada por todos os presentes.
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