
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo   Conselho de Desenvolvimento Municipal de Diamantina 

Local   Reunião Virtual - (Plataforma Google Meet) 

Data/ Horário   03 de agosto, terça feira, às 8:30h 

Relatora   Emmanuelle de Assis Silveira 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
1. Continuidade da apresentação dos assuntos relacionados à revisão do Plano Diretor: referente às 
questões da revisão do "Título III do Plano Diretor - Da organização do território" apresentada pela 
Engenheira Luciana Andrade representante do GAT (Grupo de Apoio Técnico). 
 

2. Assuntos diversos; 
 
1. Apresentação; 
Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho de 
Desenvolvimento Municipal de Diamantina/MG, por videoconferência (reunião virtual pelo aplicativo Meet Google), 
convocada pela arquiteta e conselheira Laianne Roberta Ribeiro da Cruz e Cinara Meira. 
 
Conselheiros presentes e convidados: 
Adimilson Nascimento 
Bárbara Batista 
Carla Fernanda de Araújo 
Emmanuelle de Assis Silveira 
Everton Luiz de Paula 
Daniel de Castro Ramos 
Gabriel da Costa Lauar 
Heliomar Valle Silveira (Presidente) 
Juan Pedro Bretas Roa  
Junno Marins da Mata  
Laianne Roberta Ribeiro da Cruz 
Leonardo Humberto 
Luciana Duarte Andrade 
Marcelo Araújo Caldeira  
Paulo Henrique Grazziotti 
Roosevelt de Melo Gonçalves 
 
Foi passada a palavra à engenheira da prefeitura Luciana Andrade para que desse prosseguimento as questões da 
revisão do "Título III do Plano Diretor - Da organização do território" e assuntos relacionados. 
 
- Revisão das Leis Complementares 100, 101, 102 e 103. 
 
- Lei Complementar 100: Código de Obras 
Após a apresentação da Luciana solicitei a palavra e reforcei a importância de manterem desvinculadas as 
atividades aprovação de projeto e execuçao de obra; a prefeitura primeiro aprova o PROJETO e após a 
apresentação do RT de EXECUÇÃO libera o Alvará de Construção e assim foi acatado e mantido. 
 
 



 

 

 
- Revisão das Leis Complementares 101, 102 e 103: Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo e Revisão do Plano. 
 
Foi pontuado e solicitado pelos conselheiros que todas as revisões e proposições sejam integradas, compiladas e 
que envolva o cadastro municipal e a participação popular: identificação do território (diagnóstico), identificação das 
problemáticas e sistematização das propostas. E que os materiais apresentados sejam disponibilizados com 
antecedência à reunião posterior para melhor entendimento e análises propositivas pelo GAT. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
2. Assuntos diversos; 
 
Os conselheiros solicitaram a necessidade de receber as datas das próximas reuniões e das audiências públicas 
com antecedência para melhor organização da agenda.  
 
Datas das próximas reuniões previstas até o momento e repassadas pelo presidente: 
 
17/08 - Débora IPHAN / Revisão PD. 
31/08 - Desenvolvimento econômico. 
14/09 - Habitação social. 
28/09 - Deliberações. 
 
Ao final o presidente Heliomar esclareceu que a transparência das ações até então apresentadas e discutidas no 
conselho serão o mais breve possível disponibilizadas, conforme solicitado em reuniões anteriores. 
 
 
CONCLUSÃO:  
 

O Presidente Heliomar, não havendo mais colocações a serem feitas, agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada às dez horas e treze minutos a quinta reunião do ano de 2021 do Conselho de Desenvolvimento 
Municipal de Diamantina/MG. 
 
 

Nada mais a declarar, lavro o presente relatório, 
 
Atenciosamente, 
 

  

 
Data 03/08/2021                                                _____________________________________________________ 

                                                                                                                Emmanuelle de Assis Silveira 

 


