Paulínia, 10 de março de 2012.
À Prefeitura Municipal de Paulínia
Eu, engenheiro (ou arquiteto) Joannes Chrysostomus Wolfgangus
Theophilus Mozart (nome do profissional), com inscrição municipal nº 12345 (nº da inscrição do
profissional junto à PMP) e CREA nº 6160123482 (nº do registro do profissional junto ao CREA), venho,
por meio deste, solicitar a análise para fins de aprovação de um projeto de uma (aqui é
indicado o objeto do requerimento, exemplo: CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR), referente a um imóvel localizado à Rua Don Giovanni, nº 407; lote 18A;
quadra J; quarteirão 12377; Loteamento Pq. Residencial Erudito; Bairro Jd. Clave de Sol;
CEP. 13140-000; Paulínia – SP (indica-se o endereço completo conforme consta no boletim informativo),
imóvel este, de propriedade do senhor Antônio Carlos Gomes, portador do CPF nº.
043.561.311-11, residente à Expedicionário Primo Fadim, 105, Morumbi, Paulínia - CEP
13.140-000 (indica-se o nome completo, CPF e endereço atual completo do proprietário).
Declaro ainda, estar ciente de que será gerado um processo
administrativo a partir do protocolamento deste requerimento, recolhendo-se uma taxa
para sua análise, conforme previsto no Artigo 296 do C.T.M., assim como estou ciente de
toda documentação necessária para o início do respectivo processo.
Atenciosamente:

________________________________________
Eng. Joannes C. Wolfgangus Theophilus Mozart
Autor do Projeto e Resp. Técnico.
CREA: 6160123482
Rua As Bodas de Fígaro, 84 – Jd. das Sinfonias
Paulínia – SP.
(19) 1219-7811

Anexos: (indica-se os anexos que serão incluídos no processo).
•
•
•
•
•
•
•
•

01 cópia do projeto arquitetônico;
01 cópia do memorial descritivo (dispensável para projeto simplificado);
01 cópia da ART devidamente preenchida e com comprovante de quitação;
Cópia do CPF do proprietário;
Ficha de cadastro para o INSS devidamente preenchida;
Boletim Informativo original;
01 cópia do comprovante de quitação da taxa de análise;
Dados para o INSS devidamente preenchidos.

