
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião   Reunião do Conselho Municipal da Cidade de Lima Duarte – CONCIDADE-LD 

Local   Prefeitura Municipal de Lima Duarte, Praça Juscelino Kubitschek, n° 173 

Data/ Horário   08/07/2022 às 9h45mim 

Relator   Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 

A reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho Ademir Nogueira, com o quórum reduzido conforme disposto no 
parágrafo 2° do artigo 16 do Regimento Interno do CONCIDADE-LD. PAUTA 1 – Manifestação sobre o Projeto de lei 
Ordinária n° 13/2022 que “Fixa condições, em caráter temporário e extraordinário, para regularização de edificações e 
obtenção de alvará para a construção no município de Lima Duarte”. Foi lido na integra o Projeto de lei Ordinária n° 
13/2022, durante a leitura os conselheiros apresentaram as dúvidas e questionamentos sobre a proposta. Na sequência 
foi dado a palavra aos representados do poder executivo responsáveis pela elaboração do projeto de lei para fazerem 
os esclarecimentos. Falaram o Sr. Matheus Fagundes Ramos de Sales, engenheiro civil da Secretaria Municipal de 
Obras, Meio-Ambiente, Agricultura e Pecuária o Sr. Pedro Vitor de Oliveira Souza, Procurador do município; Sra. Lorena 
Lacerda Furtado de Paula, assessora jurídica do município. Na sequência houve um debate entres os conselheiros e os 
representantes do executivo. Após este debate, diante dos considerandos apresentados na reunião e que estarão 
detalhados na resolução resultante da decisão, os conselheiros deliberaram por: 1. Emitir parecer contrário à atual 
redação do Projeto de lei Ordinária n° 13/2022 que “Fixa condições, em caráter temporário e extraordinário, para 
regularização de edificações e obtenção de alvará para a construção no município de Lima Duarte”. 2. Solicitar que a 
Câmara Municipal arquive ou devolva o PLO n° 13/2022 para o executivo a fim de que uma nova redação seja estudada 
em conjunto com o Conselho da Cidade, cumprindo assim parte da participação popular no tramite do processo. 3. 
Solicitar ao Poder executivo que retire o PLO n° 13/2022 a fim de que uma nova redação seja estudada em conjunto 
com o Conselho da Cidade, cumprindo assim parte da participação popular no tramite do processo, conforme dispõe os 
incisos II, IV e VII do artigo 50 da Lei complementar n° 40/2017, o inciso II, do artigo 2° da Lei n° 10.257/2001 (Estatuto 
da Cidade) e inciso VII do artigo 104 e § 1º do artigo 159, da Lei Orgânica do Município de Lima Duarte. Proposta 
aprovada com 07 (sete) votos favoráveis dos conselheiros Ademir Nogueira de Ávila, Elisandra Campos de Oliveira, 
João Batista de Moura Júnior, Juliana Delgado Teixeira, Paulo Roberto Tenius Ribeiro, Ronny Ramalho Nunes Carvalho, 
Sandra do Nascimento Campos Pereira; 00 (zero) votos contrários; 00 (zero) abstenções. PAUTA 2 – Posição do 
Conselho em relação a aprovação do Projeto de Lei complementar n°06/2021, que “Altera a Lei complementar n° 
40/2017, para estabelecer normas para retificação do limite urbano do município de Lima Duarte”. Foi informado aos 
presentes que o Projeto de Lei complementar n°06/2021 foi promulgado no dia 19/05/2022 pelo Presidente da Câmara 
Municipal Josimar Oliveira Campos com o nome de Lei Complementar n°62/2022. Na sequência foi apresentado uma 
minuta de ofício a ser enviado ao Ministério Público informando sobre possíveis irregularidades na aprovação da Lei 
complementar n°62/2022, incluindo entre os anexos do ofício, a Resolução n° Ex.01.2022-2 do CONCIDADE, que foi 
contrário ao projeto de lei e também o Ofício n° 01/2022/CONCIDADE-LD, que solicitou esclarecimentos a Câmara 
Municipal sobre a NÃO apreciação do parecer do CONCIDADE-LD sobre o PLC n°06/2022. Foi aberto o debate sobre 
a questão e alguns dos presentes reafirmaram a necessidade do processo de aprovação do PLC n°06/2022, ter seguido 
o rito legal e constar das informações e estudos necessários a efetiva aplicação da legislação. Também foi comentado 
de que não há outra alternativa para resolver a situação se não for através do Ministério Público, pois existe a 
necessidade da revogação da Lei complementar n°62/2022, por infração ao ordenamento jurídico. O Presidente do 
CONCIDADE, Ademir Nogueira disse que o Vereador Edson Lima Campos gostaria de conversar com o Conselho antes 
de alguma decisão ser tomada e que assim foi realizado o convite ao vereador, que informou a impossibilidade de 
participar da reunião, mas que repassaria aos demais vereadores o convite. O Presidente ainda ressaltou que o canal 
de comunicação sempre esteve aberto e que existe inclusive vereadores membros do Conselho, porém que nenhum 
participou das reuniões que o assunto foi tratado e que infelizmente nenhum vereador estava presente nesta reunião 
para tratar da questão. Após mais um breve debate, os conselheiros deliberaram por: 1. Enviar o ofício ao Ministério 
Público informando sobre possíveis irregularidades na aprovação da Lei complementar n°62/2022. Proposta aprovada 
com 07 (sete) votos favoráveis dos conselheiros Ademir Nogueira de Ávila, Elisandra Campos de Oliveira, João Batista 



 

 

de Moura Júnior, Juliana Delgado Teixeira, Paulo Roberto Tenius Ribeiro, Ronny Ramalho Nunes Carvalho, Sandra do 
Nascimento Campos Pereira; 00 (zero) votos contrários; 00 (zero) abstenções. ASSUNTO GERAIS – Não houve outros 
assuntos. 
 

CONCLUSÃO: 
 
A reunião transcorreu de maneira satisfatória, o representante do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, contribui com os 
debates apresentados argumentos técnicos.  
 

  
 
 
Data 26/07/2022                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Ademir Nogueira de Ávila 
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