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IAB-MS – Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de Mato Grosso do Sul 
Av. Ernesto Geisel, 5659 – Cabreúva – 79008410 – Campo Grande MS 

Ofício IAB-MS. 

Campo Grande,09 de outubro de 2017. 

Excelentíssima Senhora 

Berenice Maria Jacob Domingues 

Diretora Presidente da Agência Municipal de Planejamento Urbano – PLANURB 

Cumprimentando Vossa Excelência, informamos que o Instituto de Arquitetos do Brasil-
Departamento de Mato Grosso do Sul, IAB-MS, entidade representativa dos arquitetos e 
urbanistas do Estado, reafirma aqui as  Contribuição dos Arquitetos e Urbanistas para o 
Plano Diretor de Campo Grande –MS com propostas concretas que contribuem  para o 
planejamento urbano proporcionando  um conjunto de ferramentas de controle de toda a 
sociedade sobre o direcionamento dos recursos públicos, com foco no bem-estar da 
coletividade . 

Textos a serem considerados no Plano Diretor : 

 Promover “preferencial” a realização de Concursos de Projetos de obras publicas
como instrumento indutor para melhorias do planejamento da cidade e valorização
profissional .

 Considerar a  contratação de projetos e planejamento de obras públicas  licitadas
somente a partir de Projeto Completo (impedir licitação de obras a partir de Projeto
Básico ou de Anteprojeto exigindo Projeto Completo, com a modificação dos artigos
correspondentes conforme o artigo 13 ,parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e da Lei
12.462/2011 (RDC))

O Instituto de Arquitetos do Brasil reafirma a sua convicção no valor das instituições 
estáveis e democráticas, condição indispensável para garantir o Direito à Cidade a todo 
cidadão brasileiro e para alcançar o desenvolvimento, a inclusão social e o bem-estar da 
população. 

Sendo o que nos reserva para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração e 
parabenizo a toda equipe da Planurb que vem realizando um excelente trabalho frente ao 
Plano Diretor de Campo Grande –MS  

Atenciosamente, 

Arquiteta e Urbanista Adriana Tannus 

Presidente IAB-MS 




