
 
 
 

 
COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA 

BIÊNIO 2018/2019 

A Comissão trabalhou durante este período no acompanhamento do desenvolvimento de 
projetos, análises, pareceres e acompanhamento de obras, visando melhoria e adequação que 
correspondem às normas vigentes do Corpo de Bombeiros, Código Sanitário (salubridade), 
acessibilidade e liturgia. A seguir, apresentam-se os trabalhos realizados por esta comissão 
durante o biênio. 

 

JULHO DE 2018 – IGREJA METODISTA EM ITURAMA-MG 

Acompanhamento, do desenvolvimento do projeto do templo da Igreja Metodista em 
Iturama/MG, do 23º Projeto Missionário Uma Semana Pra Jesus. Contratação para elaboração 
do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PCI) e acompanhamento da solução de 
notificação realizada pelo CREA-MG durante o PMUSPJ. 

Exceto o Projeto de PCI, os demais projetos foram desenvolvidos pelo Eng. Nielsen Armando 
Barguini CREA-MG 183.055/D.  

 

AGOSTO/2018 – IGREJA METODISTA EM IGARAPAVA-SP  

A Presidente da Comissão realizou uma visita à casa de propriedade da igreja, juntamente com 
os líderes locais acompanhados pela Rev. Sonedil Brito, afim de fornecer subsídios para que a 
CLAM pudesse analisar a possibilidade de venda ou aluguel e posteriormente que fosse 
encaminhado à COREAM. Não houve acompanhamento após a visita. 

 

ABRIL/2019 – IGREJA METODISTA EM OURINHOS-SP  

Por solicitação da COREAM, realizou-se a análise e emissão de parecer favorável à venda de 
imóvel em Ourinhos/SP, afim de utilizar os recursos para reforma do prédio da Igreja Metodista 
na cidade. Segue extrato de e-mail enviado aos membros da comissão de construção e reforma 
e as Figuras de 1 a 4 que ilustram de forma parcial o estado do prédio. 
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Figura 1 – Imagem cobertura Igreja de 
Ourinhos-SP 

 

Figura 2 – Imagem de fachada da Igreja de 
Ourinhos-SP 

 
 

Figura 3 – Imagem interna do salão de 
Ourinhos-SP 

 

Figura 4 – Imagem vista interna cobertura 
Ourinhos-SP 

 
 

JULHO DE 2019 – IGREJA METODISTA EM MATÃO-SP 

Análise do projeto elaborado pela empresa FB Engenharia. Acompanhamento da execução 
parcial do templo da Igreja Metodista em Matão/SP, do 24º Projeto Missionário Uma Semana 
Pra Jesus. 
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Figura 5 - Construção durante o PMUSPJ 2019 

 

Figura 6 - Fachada em maquete eletrônica 

 

 

SETEMBRO/2019 – IGREJA METODISTA EM SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP  

A Presidente da Comissão realizou o acompanhamento de visita ao terreno a ser adquirido 
pela Igreja Metodista em São Joaquim da Barra-SP para a construção do templo da igreja que 
receberá o Projeto Missionário Uma Semana Para Jesus em julho/2020.  O  

Juntamente com a Secretária da AIM, Cleide Alves da Costa, o Presidente Interino da SMH, 
Arnaldo Drumond Truquetti, a Presidente da SMM Maria Aparecida de Araújo Catapreta e os 
Pastores Walter Fidelis (Coordenador do Ministério de Música e Arte) e Jefferson Lino Lopes 
(Igreja Metodista em São Joaquim da Barra-SP) e Assessoria de Comunicação do PMUSPJ 5RE, 
Fernanda Campos. Na ocasião houve registro fotográfico, reconhecimento do local e 
orientações para desenvolvimento de levantamento topográfico e sondagem do terreno. 

No Figura 7 encontra-se o levantamento topográfico realizado pelo Engenheiro Danilo Ferreira 
da Silva, CREA-SP 506.338.751-4, para o desenvolvimento dos projetos. O projeto foi entregue 
à comissão em 18 de setembro/2019 para demais providências. 

Norma Barbosa Novaes Marques
Colocar nomes em todos? Ou irá deixar os nomes apenas do Walter e do Jefferson? Qual o nome completo do Jefferson?
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Figura 7 – Levantamento Planialtimétrico 

 

 

OUTUBRO/2019 – CENTRO DE EVENTOS DA 5ªRE  

A Presidente da Comissão realizou visita à Sede Regional no dia 19 de outubro/2019 para 

apresentação do projeto desenvolvido para o Centro de Eventos. O projeto foi desenvolvido 

utilizando-se da tecnologia BIM (Building Information Modeling) que permitirá a 

compatibilização de todos os projetos complementares e elaboração de orçamento detalhado 

para o planejamento da construção de todas as edificações do projeto.  

Os participantes poderão acessar os detalhes do projeto pelos QR Code’s  publicados nos 

desenhos do projeto. 

 

 

 

Norma Barbosa Novaes Marques
Expostos onde? 
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OUTUBRO/2019 – CENTRO DE EVENTOS DA 5ªRE  

Também no dia 19 de outubro/2019 houve a apresentação do projeto de Fossas Sépticas para 

atendimento em localidades onde não haja saneamento básico e possa ser implantadas fossas 

comunitárias. Apresentou-se ao Secretário Executivo da Expansão Missionária Rev. Paulo 

Pontes e Bispo Adonias. Na ocasião identificou-se à possibilidade de implantação em 

N'dalatando (capital da província de Cuanza Norte, Angola), Cusco no Peru e demais localidades 

a ser definidas, no Nordeste do Brasil. O projeto será efetivado em parceria com a Expansão 

Missionária. 

A Presidente da Comissão realizou orientação (WhatsApp) à administração do Centro Regional 

de Eventos sobre avanços na aprovação dos projetos e prefeitura. 

Além desse, houve atendimentos para orientação a pastores/as, administradores de igrejas 

locais e presidentes das federações, via telefone e WhatsApp, o que não gerou a necessidade 

de apreciação por toda a Comissão. 

Finalizo este relatório na certeza de que esta Comissão contribuiu para a melhoria dos 

processos e projetos relacionados às construções e reformas de prédios de igrejas na Região. 

 

Sem mais. 

Grata, 
 
Vanessa Rosa Pereira Fidelis 
Presidente da Comissão de Construção e Reforma 


