
 

 

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   11/11/2022 às 9h30mim 

Relator   Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
ABERTURA – Após verificar em segunda chamada o quórum reduzido conforme disposto no parágrafo 2° do 
artigo 16 do Regimento Interno do CONCIDADE-LD, o Presidente Ademir Nogueira de Ávila deu início a reunião 
do Conselho. Participaram da reunião com direito a voto os seguintes Conselheiros - Poder Público: Betânia 
Moreira da Silva Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde (Titular), Davi Pimenta Delgado - Secretaria Municipal 
de Administração, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Titular), Kalyan Pereira de Oliveira Silva - DEMAE (Titular); 
Sociedade Civil: Ademir Nogueira de Ávila - Setor técnico (Titular), Eder de Almeida - Setor técnico (Titular), 
Nelson Aguiar de Paula - Associação de Moradores (Titular), Paulo Roberto Tenius Ribeiro - Entidade 
ambientalista (Titular), Tamiris Aparecida Borges - Associação de Moradores (Titular). PAUTA 1 – Manifestação 
sobre o Projeto de Lei Complementar n° 01/2022, “Altera as Leis Complementares nº 40/17 e nº 53/00”, com 
objetivo de retirar da composição do Conselho o representante do Legislativo. Foi apresentado o Projeto de Lei 
Complementar n° 01/2022 que tem como objetivo a retirada do representante do legislativo, acrescenta mais 
um representante do executivo e modifica os representantes obrigatórios do executivo no CONCIDADE. O 
presidente do CONCIDADE informou que a Câmara Municipal não solicitou a manifestação do CONCIDADE sobre 
o tema, porém explicou que de acordo com o VI do artigo 50 da Lei complementar n° 40/2017 é competência 
deste Conselho emitir parecer sobre as alterações da Lei complementar n° 40/2017 e que assim que teve o 
conhecimento do tramite da matéria na Câmara Municipal achou necessário que o tema fosse tratado no 
Conselho da Cidade, razão pela qual o item foi colocado em pauta. O Presidente ainda apresentou o atual tramite 
do Projeto de Lei. 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 favorável ao Projeto de Lei 
Complementar n° 01/2022; 2. Solicitar ao Presidente da Câmara Municipal o motivo do CONCIDADE-LD não ter 
sido instado a se manifestar previamente sobre a alteração da Lei complementar n° 40/2017, conforme dispõe 
o VI do artigo 50 da Lei complementar n° 40/2017. Proposta aprovada com 08 (oito) votos favoráveis dos 
conselheiros Ademir Nogueira de Ávila, Betânia Moreira da Silva Rodrigues, Davi Pimenta Delgado, Eder de 
Almeida, Kalyan Pereira de Oliveira Silva, Nelson Aguiar de Paula, Paulo Roberto Tenius Ribeiro, Tamiris Aparecida 
Borges; 00 (zero) votos contrários; 00 (zero) abstenções. PAUTA 2 – Informações 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”. O Presidente do Conselho da Cidade 
informou que mesmo com o parecer contrário deste Conselho o projeto de Lei foi aprovado na Câmara Municipal 
com algumas alterações que melhoraram o texto, porém não resolviam todos os pontos negativos apresentado 
no parecer do CONCIDADES. O Presidente disse que não tinha a informação se o projeto de Lei já havia sido 
sancionado ou se já estava sendo implementado. Contudo disse que seria importante convidar os funcionários 
da prefeitura responsáveis pelas análises dos processos de regularização para saber como seria feito as analises 
para respeitar o Código de Obras, em especial sobre as taxas de ocupação, aproveitamento e impermeabilidade, 
posto que para a analise destes coeficientes é necessário a demarcação correta do lote. Após este debate, os 
conselheiros deliberaram por: Convidar os servidores da prefeitura responsáveis pelas análises dos processos de 
regularização, para explicar como esta sendo feito as analises em relação aos coeficientes de ocupação, 
aproveitamento e impermeabilidade dispostos no Código de Obras do Município. Proposta aprovada com 08 
(oito) votos favoráveis dos conselheiros Ademir Nogueira de Ávila, Betânia Moreira da Silva Rodrigues, Davi 
Pimenta Delgado, Eder de Almeida, Kalyan Pereira de Oliveira Silva, Nelson Aguiar de Paula, Paulo Roberto Tenius 
Ribeiro, Tamiris Aparecida Borges; 00 (zero) votos contrários; 00 (zero) abstenções. PAUTA 3 – Informações sobre 



 

 

a Ação Civil Pública que trata da nulidade Lei Complementar Municipal nº 062/2022, que “Altera a Lei 
complementar n° 40/2017, para estabelecer normas para retificação do limite urbano do município de Lima 
Duarte”. O Presidente informou que foi aberto uma Ação Civil Pública com o pedido para nulidade Lei 
Complementar Municipal nº 062/2022, após este Conselho informar ao Ministério Público as possíveis 
irregularidades na aprovação da Lei Complementar Municipal nº 062/2022. O Presidente disse que o Ministério 
Público solicitou a nulidade da Lei Complementar Municipal nº 062/2022 bem como das licenças e outros atos 
administrativos emanados com base nesta norma e que este pedido foi encaminhado ao Juiz que ainda não 
julgou o pedido. Durante a discussão foi questionado se a Câmara Municipal já havia respondido o Ofício 01/2022 
do Conselho da Cidade solicitando esclarecimentos sobre a não apreciação de parecer do CONCIDADE-LD sobre 
o Projeto de Lei complementar n°06/2021. O Presidente informou que não recebeu nenhuma resposta, mas que 
podíamos enviar outro Ofício ratificando o pedido de esclarecimento. Após mais um breve debate, os 
conselheiros deliberaram por: Enviar ofício a Câmara Municipal ratificando o pedido de esclarecimento solicitado 
no Ofício 01/2022 do Conselho da Cidade. Proposta aprovada com 08 (oito) votos favoráveis dos conselheiros 
Ademir Nogueira de Ávila, Betânia Moreira da Silva Rodrigues, Davi Pimenta Delgado, Eder de Almeida, Kalyan 
Pereira de Oliveira Silva, Nelson Aguiar de Paula, Paulo Roberto Tenius Ribeiro, Tamiris Aparecida Borges; 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 e conduzindo a reunião na qualidade de Presidente do CONCIDADE.  
 

  
 
 
Data 23/01/2023                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Ademir Nogueira de Ávila 
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