
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

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

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

Data/ Horário   17/03/2022 às 15h00mim 

Relator   Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
A reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho Ademir Nogueira, após a secunda chamada de quórum. Houve inversão da 
Pauta e o primeiro assunto a ser tratado foi sobre a manifestação sobre o Projeto de Lei ordinária, n/ 04/2022, que “Autoriza 
o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de Cessão de Uso de bem móvel com o Conselho do Desenvolvimento 
Comunitário de São José dos Lopes – CONDECLO e dá outras providências”, neste pondo de pauta foi verificado que não é 
competência do Conselho da Cidade se manifestar sobre este tipo de matéria legislativa. O segundo ponto de pauta a ser 
tratado foi sobre a manifestação sobre Projeto de Lei Ordinária 07/2022 que “Dispõe sobre a criação dos distritos denominados 
Manejo e Orvalho, altera e dá redação à descrição das novas confrontações do distrito-sede de Lima Duarte, e dá outras 
providências”, a princípio todos os presentes concordaram com a proposta, entretanto foi levantado a questão de se fazer 
audiência pública com a população destes povoados, o que foi colocado na manifestação do Conselho da Cidade. O último 
item de pauta foi sobre a manifestação 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”, esta proposta acrescenta o seguinte 
texto na Lei do Plano Diretor: “A linha divisória do perímetro urbano deste município, descrito por lei própria, quando interna 
a uma gleba de terreno, fica corrigida para o limite externo desta gleba, passando a gleba na sua totalidade a pertencer à 
zona urbana. Parágrafo único. Ficam mantidos os parâmetros urbanísticos já definidos para esta zona urbana”. Após debates 
foi feito um resumo de alguns apontamentos sobre esta proposta as quais foram: 
 

1. A proposta não atualiza o perímetro com o georreferenciamento dos vértices, conforme uma das justificativas 
para a mudança do perímetro atual. 

2. O mais correto e ter um perímetro urbano com a área realmente edificada ou parcelada e uma área de expansão 
urbana, que permanece rural até a sua divisão em lotes. 

3. A flexibilização das mudanças do perímetro urbano de acordo com os interesses dos proprietários irá 
impossibilitar ao município criar políticas de crescimento adequadas inviabilizando um ordenamento urbano 
planejado. 

4. Do modo como a proposta está redigida, todos os perímetros urbanos existentes no município seriam atingidos 
por esta proposta, inclusive a Vila de Ibitipoca que já tem problemas de crescimento intenso. 

5. A forma de ampliação do perímetro urbano proposto, permite um crescimento sem limites, pois basta um 
proprietário que tem sua gleba no limite do perímetro unificar esta gleba com outra continua fora do perímetro 
urbano e assim “empurrar” o limite urbano para contornar esta nova propriedade. Com isto o perímetro urbano 
poderia ser modificado constantemente, dificultando grandemente o planejamento de ações adequadas para 
ordenamento urbano. 

6. Não foi apresentado nenhum estudo técnico que permita compreender o impacto que a proposta teria na 
ampliação dos atuais perímetros urbanos. 

7. O mais correto é ser feito a atualizados dos atuais perímetros urbanos, criando uma área urbana e outra de 
expansão urbana, georreferenciados, estudando para cada caso as possibilidades decrescimento, avaliando a 
infraestrutura disponível e a disponibilidade de se criar ou ampliar a infraestrutura para comportar um 
crescimento urbano. 

8. Em muitos casos as linhas de limites do perímetro urbano não seguem exatamente as divisas dos terrenos, 
pois o mais interessante no momento de marcação deste tipo de divisa e que seja feita através de acidentes 
naturais e que se situem entre pontos de presumível permanência no terreno e identificáveis em documentação 
cartográfica oficial, facilitando a sua visualização em campo. 



 

 

9. Sugerir ao executivo municipal que disponibilize corpo técnico para realizar a atualização dos perímetros de 
urbanos, levando em consideração os apontamentos apresentados anteriormente. 

 
Além destes apontamentos foi feito um estudo rápido pelo Conselheiro Ademir Nogueira, mostrando o perímetro atual do 
Distrito Sede e da Vila de Ibitipoca, com as propriedades que são cortadas por estes perímetros e que passariam a ser áreas 
urbanas de acordo com a proposta do legislativo, mostrando que haveria uma ampliação substancial da área urbanizável, que 
poderia em alguns casos dobra de tamanho. Após estes debates os conselheiros decidiram que os vereadores seriam 
convidados a participar de uma nova reunião do conselho para poderem explicar melhor quais os motivos do referido projeto 
de lei e responderem a estes apontamentos para que o Conselho possa realizar sua manifestação sobre este projeto de lei. 
Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. 

 
 
CONCLUSÃO: 
 
A reunião transcorreu de maneira satisfatória, o representante do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, contribui com os 
debates apresentados argumentos técnicos, incluindo a realização de um estudo rápido sobre o impacto do Projeto de Lei 
complementar n°06/2021.  
 

  
 
 
Data 18/03/2022                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Ademir Nogueira de Ávila 
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