
Audiência Pública da PMNL 
Torres no Vale dos Cristais X Serra do Souza  

 
Nova Lima, 04 de outubro de 2021 

 
Prezados(as) Associados(as),  
 

      
A Associação Geral do Vale dos Cristais – AGVC 
participou no último dia 30, no Teatro Municipal Manoel 
Frazen de Lima, da audiência pública promovida pela 
Prefeitura Municipal de Nova Lima – PMNL para 
lançamento da revisão do Plano Diretor do município.  
 
Também presentes, para esclarecer as dúvidas da 
comunidade, o prefeito Sr. João Marcelo Dieguez 
Pereira, e o secretário de meio ambiente, Sr. Gabriel 
Coutinho.  
 
Feita a devida inscrição para apresentar dúvidas, o 
presidente da AGVC cumprimentou a prefeitura pela 
iniciativa da audiência e revisão do Plano Diretor e 
questionou, lembrando que a Lei Federal 9985, no 
seu artigo 12, explica que “O Monumento Natural tem 
como objetivo básico preservar naturais raros, 
singulares ou de grande beleza cênica”, se o fato da 
PMNL ter emitido alvará para a construção das torres 

(com 15 andares altimetria) na Avenida das Constelações, no Vale dos Cristais, não se 
caracterizava crime ambiental, uma vez que as construções impactarão na visada da Serra do 
Souza – cadeia de montanhas ao lado do Vale dos Cristais, que se estende até à Polícia 
Militar, tomabada como monumento natural, pelo decreto municipal 5319/13:  

 
Art. 2º O Monumento Natural a que se refere este Decreto tem como objetivo básico 
preservar os sítios naturais raros, singulares e de grande beleza cênica e, por objetivos 
específicos, a salvaguarda da biodiversidade, dos recursos hídricos superrficiais e 
subterrâneos, dos sítios de valor arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, 
histórico, científico, cultural e dos valoes turísticos regionais.  

 
O mesmo decreto responsabiliza a PMNL, através da  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAM, pela conservação do monumento e 
estabelece que a secretaria teria, a partir de 2013, um ano para providenciar a elaboração e 
aprovação do respectivo plano de manejo. O documento, compospo por mais de 300 páginas, 
foi elaborado àquela época, inclusive com a realização de audiência pública para discussão, e 
define, na página 122, a altimetria de prédios com visada para Serra do Souza, de até 04 
andares. Porém, o documento ainda não foi aprovado. O que remete, mais uma vez, ao 
decreto municipal 5319/13, em parágrafo único, que estabele:  
 

“Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolidas 
nas unidades de conservação e proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a 
garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger.“ 

 
Ou seja, a PMNL, como responsável pela preservação da Serra do Souza, não poderia 
aprovar construções sequer de 04 andares, como proposto no plano de manejo do 
monumento, ainda por aprovar.  
 
Enfim, consta claro que é preciso fazer valer o decreto de forma a garantir a proteção e 
preservação da cadeia de montanhas que tanto enriquece Nova Lima e o Vale dos Cristais. A 
AGVC continuará trabalhando para isso e informa que a questão já foi levada ao 
conhecimento do Ministério Público.  
 
Para assistir, na íntegra, o momento da audiência com a pergunta da AGVC e a resposta do 
secretário de meio ambiente, clique no link: https://agvc.org.br/audiencia-publica-de-
lancamento-da-revisao-do-plano-diretor-de-nova-lima/  
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