
 

 

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   29/05/2022 às 9h00mim 

Relator   Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 

A reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho Ademir Nogueira. PAUTA 1 – Parecer sobre o Projeto de Lei 
complementar n°05/2021, que “Altera a Lei Complementar nº 40/2017 na forma que menciona”. Foi apresentado o PLC 
n° 05/2021 que trata da diminuição da faixa não edificante as margens da área de domínio publico da rodovia BR-267. 
Também foi apresentado uma minuta de resolução elaborada pelo Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila. Durante a 
apresentação da minuta o Conselheiro Eder de Almeida fez uma intervenção explicando mais detalhadamente a 
localização da área não edificante de que trata o projeto de lei, desta forma a minuta de resolução foi corrigida. Após 
debates, diante dos considerandos apresentados na minuta e que estarão detalhados na resolução resultante da 
decisão, os conselheiros deliberaram por: 1. Solicitar que seja apresentado os estudos técnicos que deram base para 
a proposta ou que sejam elaborados tais estudos técnicos, conforme a necessidade de um planejamento disposto no 
inciso VIII, do artigo 30, caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e § 1º, do artigo 159, da Lei Orgânica do 
Município de Lima Duarte, para que o CONCIDADE-LD possa emitir um parecer dentro das normas legais; 2. Propor 
que a proposta deve ser restrita as zonas urbanas e de expansão urbanas do Município, em cumprimento ao disposto 
no caput do artigo 4° da Lei Federal nº 6.766/79, alterada pela Lei nº 13.913/2019 e que as áreas atingidas pela proposta 
sejam mapeadas, posto que podem incidir diferentes faixas não edificantes, conforme realidade local apresentada pelo 
estudo técnico; 3. Sugerir que nos estudos técnicos e proposta legislativa seja verificada a possibilidade legal e técnica 
da proposta também ser aplicadas as rodovias estaduais e municipais que cortem áreas urbanas no município; 4. 
Solicitar que se realize audiência pública, para tratar do PCL 05/2021 em cumprimento ao disposto no inciso I; § 4°, art. 
40 da Lei n° 10.257/2001 (Estatuto da Cidade); no artigo 104 da Lei Orgânica do Município de Lima Duarte, com a 
convocação do CONCIDADE-LD, com base no artigo 43, da Lei complementar n° 40/2017, cedendo tempo de fala para 
que o CONCIDADE-LD apresente seu parecer sobre a matéria em tela, como via de cumprir o disposto nos incisos VI e 
VII, do artigo 50, da Lei complementar n° 40/2017; 5. Informar aos membros do poder legislativo que matérias que visem 
alterações na Lei Complementar nº 40/2017 ou que tratam de planejamento urbano e territorial, devem estar precedidos 
e embasados em estudos técnicos, para levantar a situação atual, demostrar quais mudanças são necessárias e 
apresentar perspectivas de impacto da solução proposta. A falta destes estudos técnicos demostra deficiência de 
planejamento conforme dispõe o inciso VIII, do artigo 30, caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e § 1º, do 
artigo 159, da Lei Orgânica do Município de Lima Duarte e não permite uma análise correta das propostas para garantir 
o bem-estar social da comunidade atingida. Proposta aprovada com 13 (treze) votos favoráveis dos conselheiros 
Ademir Nogueira de Ávila, Alfredo Braga, Betânia Moreira da Silva Rodrigues, Davi Pimenta Delgado, Eder de Almeida, 
Elisandra Campos de Oliveira, Jamaica Vieira Pereira, João Batista de Moura Júnior, Juliana Delgado Teixeira, Paulo 
Roberto Tenius Ribeiro, Reginaldo de Paula Marques, Robson Andrade, Ronny Ramalho Nunes Carvalho; 00 (zero) 
votos contrários; 00 (zero) abstenções. PAUTA 2 – Parecer sobre intenção de adesão à Lei Federal 14.285/2021, para 
diminuição das áreas de preservação permanentes dos cursos de água nas áreas urbanas. Foi apresentado o 
Memorando n° 103/2022, enviado pela Sra. Lorena Lacerda Furtado de Paula, Assessora Jurídica da Prefeitura 
Municipal de Lima Duarte, informando a intenção de adesão à Lei Federal 14.285/2021, feita pela Secretaria de Obras, 
Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária através do Memorando n° 39/2022 desta Secretaria, também foi apresentado 
uma minuta de resolução elaborada pelo Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila. Após debates, diante dos considerandos 
apresentados na minuta e que estarão detalhados na resolução resultante da decisão, os conselheiros deliberaram por: 
1. Informar a Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária que é possível que lei municipal defina as 



 

 

faixas de preservação permanentes-APPs e áreas não edificantes, nas margens de cursos de água nas áreas 
urbanizadas, contudo para tal é necessário a realização de estudos, levantamentos técnicos e diagnóstico 
socioambiental prévios conforme dispõe os incisos I, II e III do § 10, do artigo 4° da Lei nº 12.651/2012 alterada pela Lei 
nº 14.285/2021 e inciso III-B, do artigo 4° da Lei nº 6.766/1979, também alterado pela Lei nº 14.285/2021. E que após a 
realização destes estudos é necessário a definição clara das diretrizes e normas, bem como a delimitação das áreas 
abrangidas, levando-se em consideração todas as áreas urbanizadas do município. E que antes do projeto de lei ser 
encaminhada a Câmara Municipal é necessário encaminhar o texto final para o CONCIDADE-LD apresentar seu parecer 
técnico conforme dispõe o VII do artigo 50 da Lei complementar n° 40/2017 e posterior realização de audiência pública 
de acordo com inciso VI, artigo 104, da Lei Orgânica do Município de Lima Duarte. Proposta aprovada com 13 (treze) 
votos favoráveis dos conselheiros Ademir Nogueira de Ávila, Alfredo Braga, Betânia Moreira da Silva Rodrigues, Davi 
Pimenta Delgado, Eder de Almeida, Elisandra Campos de Oliveira, Jamaica Vieira Pereira, João Batista de Moura Júnior, 
Juliana Delgado Teixeira, Paulo Roberto Tenius Ribeiro, Reginaldo de Paula Marques, Robson Andrade, Ronny Ramalho 
Nunes Carvalho; 00 (zero) votos contrários; 00 (zero) abstenções. PAUTA 3 – Oficio a ser enviado a Câmara Municipal 
sobre a não analise da Resolução n° Ex.01.2022-2, que trata da 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”. Foi apresentado uma minuta de oficio com a solicitação de esclarecimento sobre a não 
apreciação de parecer do CONCIDADE-LD sobre o Projeto de Lei complementar n°06/2021, emanado pela Resolução 
n° Ex.01.2022-2 do CONCIDADE, em 08 de abril de 2022, protocolado na Secretaria da Câmara Municipal de Lima 
Duarte no mesmo dia. Após debates, diante da minuta apresentada, os conselheiros deliberaram por: Aprovar o envio 
do Oficio a Câmara Municipal de Lima Duarte. Proposta aprovada com 13 (treze) votos favoráveis dos conselheiros 
Ademir Nogueira de Ávila, Alfredo Braga, Betânia Moreira da Silva Rodrigues, Davi Pimenta Delgado, Eder de Almeida, 
Elisandra Campos de Oliveira, Jamaica Vieira Pereira, João Batista de Moura Júnior, Juliana Delgado Teixeira, Paulo 
Roberto Tenius Ribeiro, Reginaldo de Paula Marques, Robson Andrade, Ronny Ramalho Nunes Carvalho; 00 (zero) 
votos contrários; 00 (zero) abstenções. PAUTA 4 – Aprovação do Cronograma de Reuniões do CONCIDADE-LD para 
2022. O Presidente do Conselho informou que pela Lei complementar n° 40/2017 as reuniões do Conselho são uma vez 
a cada 4 (quatro) meses e desta forma propor as próximas reuniões do Conselho nas seguintes datas: 2ª Reunião 
Ordinária em 08 (oito) de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois) e 3ª Reunião Ordinária em 11 de novembro de 2022 
(dois mil e vinte e dois). Após debates, os conselheiros deliberaram por: Aprovar o Calendário de reunião do 
CONCIDADE com as seguintes reuniões: 2ª Reunião Ordinária em 08 (oito) de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois) e 
3ª Reunião Ordinária em 11 de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois). Proposta aprovada com 13 (treze) votos 
favoráveis dos conselheiros Ademir Nogueira de Ávila, Alfredo Braga, Betânia Moreira da Silva Rodrigues, Davi Pimenta 
Delgado, Eder de Almeida, Elisandra Campos de Oliveira, Jamaica Vieira Pereira, João Batista de Moura Júnior, Juliana 
Delgado Teixeira, Paulo Roberto Tenius Ribeiro, Reginaldo de Paula Marques, Robson Andrade, Ronny Ramalho Nunes 
Carvalho; 00 (zero) votos contrários; 00 (zero) abstenções. PAUTA 5 – Concessão do Parque Estadual do Ibitipoca. O 
Conselheiro Alfredo Braga explicou em resumo como está sendo tramitado o processo de Concessão do Parque 
Estadual do Ibitipoca e apresentou a sugestão do CONCIDADE enviar um ofício ao Ministério Público, solicitando que o 
Conselho seja convidado a se manifestar sobre o caso, posto que a concessão do Parque pode impactar ainda mais o 
ordenamento urbano no município, em especial em Ibitipoca que já possuiu alguns problemas de planejamento urbano.  
Após debates, os conselheiros deliberaram por: Aprovar o envio do ofício, que deverá ter seu texto final disponibilizado 
no grupo de Whatsapp do Conselho para contribuições antes do envio ao Ministério Público. Proposta aprovada com 
13 (treze) votos favoráveis dos conselheiros Ademir Nogueira de Ávila, Alfredo Braga, Betânia Moreira da Silva 
Rodrigues, Davi Pimenta Delgado, Eder de Almeida, Elisandra Campos de Oliveira, Jamaica Vieira Pereira, João Batista 
de Moura Júnior, Juliana Delgado Teixeira, Paulo Roberto Tenius Ribeiro, Reginaldo de Paula Marques, Robson 
Andrade, Ronny Ramalho Nunes Carvalho; 00 (zero) votos contrários; 00 (zero) abstenções. ASSUNTO GERAIS – a) 
Foi apresentado como secretária do Conselho a funcionária da prefeitura Juliana Delgado Teixeira, que também é 
conselheira deste Conselho. b) Os conselheiros foram informados sobre o evento: Diálogo Público: Participação Cidadã 
- O papel dos conselhos municipais de políticas públicas do Tribunal de Contas da União (TCU), que ocorrerá no dia 05 
(cinco) de maio de 10h às 12h30mim. O Presidente do Conselho ficou de enviar no grupo e Whatsapp o link para 
inscrição no evento. c) Os conselheiros foram informados sobre o convite ao CONCIDADE para participar da Audiência 



 

 

pública 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 
ser realizado no dia 25 (vinte e cinco) de maio às 18h na Comunidade do Manejo. 
 

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

  
 
 
Data 13/06/2022                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Ademir Nogueira de Ávila 
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