
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Audiência Pública  para debater o PL 39-2020, 

Local Plenário da sede da Câmara Municipal de Montes Claros – participação remota 

Data/ Horário 17 de junho de 2020 (quarta-feira), às 9:00 horas 

Relator   Luciana Fonseca Canan 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

Foi solicitada a presença de representante do CAU/MG na audiência pública para  
debater o PROJETO DE LEI N° 39/2020 de Autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei N°3.720 de 
09 de Maio de 2007, Que “Dispõe Sobre Parcelamento do Solo Urbano e Loteamentos Fechados no 
Município de Montes Claros- MG”. Em documentos enviados e durante a apresentação da pauta, 
verificou-se que o projeto de lei tem o objetivo de alterar dispositivos da Lei n° 3.720, de 09 de maio de 
2007, seguindo a Lei Federal 13465/17, inclusive com trechos copiados da mesma. Alguns 
esclarecimentos foram solicitados para melhor entendimento da lei, eles abarcavam principalmente 
duas questões: a primeira em relação ao condomínio urbano e outra em relação aos núcleos urbanos. 
O representante da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), sr. Melquídes, respondeu as 
perguntas. Houve vários alertas feitos pelos participantes  e explicitada pelo sr. Handrei de que a Lei 
precisaria ser melhor detalhada nessas questões, ou melhor, deveria ser mais restritiva que a Lei 
Federal, visto que a mesma não desestimula a regularização de áreas que não envolvem questões 
sociais (que não deveriam ser legalizadas pois privilegiam interesses particulares), além de 
possibilitarem a formação de bolsões de condomínios dentro da cidade ou de loteamentos fechados já 
estabelecidos, ou até utilização de áreas que hoje são vazios sem condicionar a regularização ao 
zoneamento traçado para a cidade.  

CONCLUSÃO: A representação do CAU foi explicitada. O PL foi explicitado,  foram realizadas as ponderações e 
a seção foi encerrada. Espera-se que haja a possibilidade da inserção desses detalhamentos na Lei.  
  
 
 

Data 17/06/2020                                                                                  
                                                                                                                Nome /  Assinatura 

 
 
 


