
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

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

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

Data/ Horário   23/09/2021 às 15h00mim 

Relator   Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
A reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho Ademir Nogueira, que passou a palavra para o Secretário Municipal de 
Administração, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Allisson Vilela Paula, que iniciou a explicação da primeira pauta que tratava 
do projeto do orçamento municipal para o próximo exercício. Após a introdução o assunto foi apresentado em detalhe pelo 
Assessor de Contabilidade da Prefeitura, Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho, depois da apresentação houve um debate 
com algumas sugestões e dúvidas, sendo posteriormente aprovado por todos. Na sequência o presidente do Conselho Ademir 
Nogueira, fez uma apresentação resumida da Lei do Plano Diretor de Lima Duarte, mostrando que nesta lei há um zoneamento 
do município com algumas regras já estabelecidas que não são cumpridas pela prefeitura, pois está lei ficou engavetada 
durante a ultima administração, sendo levada em consideração apenas este ano e que deste modo era necessário os técnicos 
da prefeitura estudarem com mais detalhes esta lei para verificar o que já é possível aplicar e o que precisa de regulamentação. 
O presidente reforçou a necessidade de se contratar uma equipe técnica para dar subsídios técnicos para elaboração das leis 
complementares ao plano diretor. Na reunião também foi tratado da necessidade da criação de uma zona urbana e de 
expansão para a localidade de São Sebastião do Monte Verde, visto que a localidade é próxima do Parque Estadual da Serra 
Negra da Mantiqueira. 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.  
 

  
 
 
Data 05/10/2021                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Ademir Nogueira de Ávila 
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