
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES 
 

RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES, MG, 
CEP 37.576-000 - TELEFONE: (35) 3464-1015 

 
 

TAMENLI
B

E
R

TA
S

QUA
SERA

 

 

 DESPACHO: 

 

 

 Como Chefe do Executivo do Município de Inconfidentes pela terceira vez, e já 

durante a primeira gestão, era uma demanda urgente a construção de casas 

populares bem como doação de terreno à camada da nossa população de baixa 

renda, avaliamos que a retomada desse tipo de tratativa é altamente relevante para 

nossa cidade. 

 Em nossa história jamais houve qualquer tipo de ação concreta 

governamental no sentido de proporcionar à população de menor renda, 

oportunidade de construir sua própria moradia, recebendo por doação do poder 

público seu lote devidamente documentado em local apropriado e com a respectiva 

infraestrutura, pelo menos nada no atual formato, quando a municipalidade tem 

todas as condições necessárias para iniciar e concluir com absoluto êxito esta ação. 

 Temos que, o relatório apresentado pela Chefe da Administração do 

Departamento de Obras, Arquiteta Juliana Furlanetto Pereira, está bastante robusto 

no sentido de mostrar com exatidão quão apropriada é a área em questão. 

 Cabe destacar que, de fato, a área escolhida é extremamente adequada e 

todas as qualidades apontadas corroboram no sentido de convencer plenamente 

esta administração em dar prosseguimento ao processo de aquisição, ainda mais 

quando fica patente a possibilidade de um processo amigável que não trará traumas 

e desgostos para o atual proprietário, fugindo do método antigo e tradicional da 

desapropriação que deixa forte impacto negativo no desapropriado, familiares e 

amigos. 

 Isto posto, sirvo-me do presente despacho para determinar que seja 

elaborada a competente portaria, com a finalidade de nomear uma comissão especial 

para avaliação do referido imóvel, com fins a apurar o real valor de mercado do 

mesmo.  

 Da mesma forma, que se requisite do Departamento de Finanças informações 

quanto à compatibilidade da aquisição da área às leis orçamentárias municipais, bem 
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como a disponibilidade financeira para fazer frente à despesa e seu impacto, tudo 

dentro do que exigem os artigos 15 e seguintes da Lei Complementar nº 101/10. 

 

Publique-se 

 

 

   Inconfidentes 30 de maio de 2022 
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