
 
 

 

Seminário Nacional “Geo+20” 
https://doity.com.br/20-anos-da-lei-10267-2001--georreferenciamento-de-imoveis-rurais 

Salvador, 02 de agosto de 2021 

 

 

Ilmo. Sr.  

Jordan Fabrício Martins 

Presidente do IRIB 

presidencia@irib.org.br 

 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Este é um convite para um evento muito especial: gostaríamos de contar com sua 

participação no Geo+20: Seminário Nacional em comemoração aos 20 anos de 

promulgação da Lei 10.267 de 28 de agosto de 2001, a lei do georreferenciamento de 

imóveis rurais no Brasil. 

 

Temos a honra de convidá-lo para participar da Abertura do evento, no dia 

26/08/21 das 19h às 20h30, em ambiente virtual, quando gostaríamos de contar com 

um depoimento do IRIB sobre os 20 Anos da Lei 10267/2001 e o processo de criação, 

construção e consolidação da Lei do georreferenciamento de imóveis rurais no Brasil e 

seus impactos no Registro de Imóveis. 

 

Queremos discutir e reafirmar a importância histórica da Lei 10.267 / 2001, marco legal 

que estabeleceu os procedimentos para o georreferenciamento de imóveis rurais, com 

forte impacto para o desenvolvimento do Cadastro Territorial brasileiro e um importante 

passo para melhorar a governança de terras no país. E o IRIB teve e tem papel 

importante nesse processo. 

 

O evento Geo+20 será totalmente remoto e gratuito, com apresentações e debates 

abordando as articulações institucionais, o ambiente político, as visões dos entes 

diretamente envolvidos (INCRA, RFB, IRIB, universidades, profissionais, outros, ...) na 

construção e consolidação da Lei, com um olhar no passado, no presente e no futuro, 

evidenciando a relação entre o georreferenciamento de imóveis e o Cadastro Territorial.  

 

A programação do evento consta de seis debates virtuais, em temáticas voltadas para 

propiciar aos participantes um rico momento para reflexões acerca das expectativas e 

desafios no âmbito do georreferenciamento de imóveis rurais no Brasil, projetando seus 

impactos no ordenamento territorial brasileiro nas próximas décadas - “Geo+20”.  
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Live 1: 26/08/21 das 19h às 20h30 

Apresentações e depoimentos sobre os 20 Anos da Lei 10267/2001 – o processo de 

criação, construção e consolidação da Lei do georreferenciamento de imóveis rurais no 

Brasil 

Live 2: 02/09/21 das 19h às 20h30 

Debate sobre os avanços e impactos do georreferenciamento de imóveis rurais no Brasil 

Live 3: 09/09/21 das 19h às 20h30 

Debate sobre as expectativas e desafios tecnológicos relacionados ao 

georreferenciamento de imóveis 

Live 4: 16/09/21 das 19h às 20h30 

Debate sobre as expectativas e desafios da formação acadêmica e profissional para o 

georreferenciamento de imóveis 

Live 5: 23/09/21 das 19h às 20h30 

Debate sobre as expectativas e desafios da atuação profissional e das demandas do 

mercado na a´rea de georreferenciamento de imóveis 

Live 6: 30/09/21 das 19h às 21h  

Debate sobre as expectativas e desafios para a estruturação da gestão político-

organizacional do sistema de Cadastro Territorial / georreferenciamento de imóveis no 

Brasil 

 

Pedimos a gentiliza de confirmar o quanto antes se aceita o convite, enviando email 

para os coordenadores do evento: acaldas@ufba.br ; suzanadrss@ufba.br.  

 

Atenciosamente,  

 

 
Prof. Artur Caldas Brandão (UFBA) 

Coordenação do evento Geo+20 

 

Comitê Geo+20:  

Seminário Nacional 20 anos da Lei 10.267 / 2001 - georreferenciamento de imóveis rurais no Brasil. 

https://doity.com.br/20-anos-da-lei-10267-2001--georreferenciamento-de-imoveis-rurais 

Coordenação: Artur Caldas Brandão (UFBA), Márcia Virgínia (CREA-BA), Miguel Neto 

(INCRA), Regis Bueno (Geovector), Ronaldo Rocha (UFRGS), Francisco de Sales 

(APEAESP), Suzana Santos (UFBA) e Vanildo Rodrigues (UNESC).  

 

O evento Geo+20 é uma realização de:  

Grupo de Professores de Cadastro Territorial do Brasil 

Cursos de Engenharia de Agrimensura / Engenharia Cartográfica 

Federação Nacional de Engenheiros Agrimensores (FENEA) 

Associações estaduais de engenheiros agrimensores 

Associação Brasileira de Engenheiros Cartógrafos / sessões estaduais (ABECs) 

Apoio: CREA-BA 
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