Reunião com as Comissões de Construção
e de Licitação da Nova Sede do GOB-MG
ATA nº. 001/2010 da Reunião das Comissões de Construção e de Licitação, realizada aos 19
(dezenove) dias do mês de outubro de 2.010 (dois mil e dez) da E.·.V.·., no Gabinete do GrãoMestre Estadual, Emin.·. Ir.·. Amintas de Araújo Xavier, sito à Rua Rio de Janeiro, 985 – 10º
Andar – Centro em Belo Horizonte/MG.,oportunidade em que reuniram-se os participantes abaixo,
para discutirem sobre a solicitação de revisão do contrato assinado em 03 de Setembro de 2007,
com o Dr. Glebson M. Pereira, bem como para deliberarem sobre outros assuntos referentes à
construção da futura sede do Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais.
Participaram da reunião:
1 - Amintas de Araújo Xavier – Grão-Mestre Estadual;
2 - Eduardo Teixeira de Rezende – Grão-Mestre Estadual Adj. e Pres. da Com.de Construção;
3 - Glebson M. Pereira – Engº Arquiteto, responsável pelo projeto da nova sede do GOB-MG;
4 - Márcio Correa Fernandes – Dep. à SAFL e membro da Comissão de Construção;
5 - Hipólito Cândido da Silva – Membro da Comissão de Licitação;
6 - Ismar Eustáquio Cunha – Membro da Comissão de Licitação;
7 - Geraldo Rodrigues da Cruz – Gr.·. Secr.·. Adm.e Patrim.·. e membro da Com.de Licitação;
8 - Adilson de Castro Theodoro GOB-MG – Convidado; – Vice Presidente da PAEL
9 - José Horta de Faria – Venerável Mestre da ARLS Essênios, nº 4000 – Convidado.
A reunião foi aberta pelo Emin.·. Ir.·. Amintas de Araújo Xavier, às 16h30 (dezesseis horas e
trinta minutos) e em seguida passou a palavra para o Pod.·. Ir.·. Eduardo Teixeira de
Rezende, que teceu comentários sobre o Projeto de Construção e Licenciamento Ambiental, em
fase final junto aos órgãos da Prefeitura Municipal. Lembrou que durante o processo de licitação
para Orientação de Licenciamento Ambiental, tivemos proposta de até R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinqüenta mil reais) e conseguimos fechar por menos de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), incluindo até o Projeto de Paisagismo. Após a explanação, o Pod.·. Ir.·. Eduardo
Rezende passou a palavra ao Dr. Glebson Pereira, e este explicou aos participantes da reunião,
que havia várias formas de se cobrar Projeto Arquitetônico e que ele optou pelo critério de
percentual. O Projeto da Nova Sede do GOB-MG, pelas exigências dos Órgãos Municipais, através
dos respectivos examinadores sofreu grandes modificações. Até mesmo a Lei de Uso do Solo foi
modificada, neste longo período e os desenhos a serem apresentados para aprovação final,
deverão ser apresentados nos moldes da nova Lei. Portanto, eles deverão ser refeitos. Além o
exposto, o Dr. Glebson informou ter participado de várias reuniões junto à BHTRANS e outros
órgãos da Prefeitura. Como Engº Arquiteto contratado, é de sua responsabilidade executar o
Projeto dentro das posturas Municipais e isto ele fez, inclusive submetendo o Projeto,
anteriormente, a especialista na legislação pertinente. Todas essas ocorrências, exigências e
solicitações foram previstas, porém da forma habitual daquela ocasião.
Nada modificou o projetado na sua essência, foram apenas detalhes, mas exigiu-se dele mais
tempo que o previsto. A proposta inicial, quando assinou o contrato era de R$ 72.000,00 (setenta
e dois mil reais) e foi negociado por imposição do GOB, de se pagar R$ 42.000,00 o que foi feito,
ficando acertado que a diferença seria paga quando da contração dos serviços do segundo grupo,
os quais foram realizados, inclusive com o Projeto de Paisagismo, com sua Coordenação Técnica.
Pod.·. Ir.·. Eduardo Rezende, solicitou ao Dr. Glebson Pereira, a elaboração de um Termo de
Referência, estabelecendo as condições preliminares para acompanhamento e aceitações
preliminares (fazer Tomada Pública de Preço) e uma memória de cálculo do que recebeu e do que
tem a receber. Para encerrar, o Pod.·. Ir.·. Eduardo Rezende informou que irá doar ao GOB-MG
os “Cálculos do Projeto de Fundação da nova sede do GOB-MG” e fazer Orientação de Estrutura

Nada mais havendo a tratar, eu, Geraldo Rodrigues da Cruz, Secretário, lavrei a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Oriente de Belo Horizonte – Minas
Gerais, aos 19 dias de outubro do ano de dois mil e dez.
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