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RESUMO

O projeto tem por objetivo conscientizar sobre a importância da legalização imobiliária, almejando seu aumento, através da exposição dos procedimentos burocráticos que

antecedem, acompanham ou finalizam uma edificação na construção civil.

Foram realizadas reuniões entre a equipe responsável pelo projeto com líderes de centros comunitários de três bairros da cidade para decidir os dias e horários de encontro. No

entanto não houve êxito nesses encontros por falta de participação da comunidade. Assim buscamos os órgãos de competência tributária e de planejamento da cidade, onde

descobrimos um projeto de lei que realizará á legalização de lotes públicos que foram invadidos ao longo de anos.

Fomos convidados a participar desse projeto de lei através da confecção de um documento, feito no formato de planilha do programa Excel, que será anexado ao decreto da lei,

com dados dos lotes e dos cidadãos que irão recebê-los, abrangendo sete bairros da cidade. Assim começamos a acompanhar os encontros feitos na prefeitura de João

Monlevade juntamente com a equipe de planejamento da cidade. Nestes encontros faremos palestras sobre a importância de legalizar um imóvel, com o intuito de gerar uma

maior conscientização dos participantes.

Para encerrar, será feito o acompanhamento do registro destes lotes em cartório, com a orientação aos beneficiários na continuidade da legalização, sendo que a equipe do

projeto participará da entrega oficial perante a sociedade através de divulgação em jornais.

A expectativa deste projeto é alcançar o resultado de uma média de 500 a 800 lotes legalizados, e uma comunidade mais consciente sobre a legalização de imóveis, agregando

também aos alunos e professores valores humanista, além de novos conhecimentos acadêmicos.  
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