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30/07/2019           

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

ASSUNTO: OPERAÇÃO URBANA – ED. SEDE AFONSO PENA 

 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: 

 Senhoras e senhores, muito boa noite.  

Vamos dar início à audiência pública proposta pelo Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, que integra a Operação Urbana Simplificada de ampliação da sede do Tribunal de 

Justiça. A audiência tem por objetivo promover a participação popular nesse processo de 

ampliação.  

Informamos que, após a apresentação do projeto, será aberto espaço para que os 

presentes possam se manifestar. Quando o momento de fala for aberto, os interessados 

devem se dirigir ao parlatório, à tribuna, localizada à frente do auditório. A nossa equipe 

de apoio estará disponível para orientações. O evento tem previsão de encerramento às 

21h30min.  

Compõe a mesa de trabalho o Superintendente de Obras do Tribunal de Justiça, o 

Desembargador Amauri Pinto Ferreira; o Juiz Auxiliar da Presidência, responsável pela 

Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial, Juiz de Direito Jair Francisco dos 

Santos; compõe a mesa diretora de gestão da política urbana da Subsecretaria de 

Planejamento Urbano a Senhora Gisella Cardoso Lobato, representando a Secretaria 

Municipal de Política Urbana da Prefeitura de BH; compõe a mesa o Diretor Executivo de 

Engenharia e Gestão Predial do Tribunal de Justiça, Marcelo Junqueira Santos; compõe a 

mesa o Diretor de Análise de Licenciamentos Urbanísticos Especiais da Subsecretaria de 

Planejamento Urbano da Prefeitura de Belo Horizonte, Isaac Henriques de Medeiros; 

também o Diretor da Urbana Arquitetura, responsável pelos projetos, o arquiteto Pedro 

Doyle Cesar; compõe a mesa a equipe da Diretoria de Engenharia do Tribunal de Justiça, 
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Ricardo Malta de Deus, que é o Gerente de Projetos; Milton Magalhães de Pádua Júnior, 

o Coordenador de Desenvolvimento de Projetos, Nathália de Morais Silva, arquiteta do 

Tribunal e Natália Cerqueira, que é a coordenadora do setor de orçamentos do Tribunal 

de Justiça.  

 Registramos a presença, nesta audiência pública, do Diretor Tesoureiro da Ordem 

dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais, Doutor Alexandre Figueiredo de Andrade 

Urbano, também do Conselheiro Seccional da OAB, Rogério Vieira Santiago, também do 

Senhor Renato Ferreira Machado Michel, do Conselho Municipal de Políticas Urbanas, 

representando a FIEMG. 

 Senhoras e senhores, inicialmente, vamos ouvir a Diretora de Gestão da Política 

Urbana da Subsecretaria de Planejamento Urbano, Gisella Cardoso Lobato.  

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

Boa noite a todos. Estou aqui em nome da Prefeitura para falar sobre o Instrumento 

de Operação Urbana Simplificada. O nosso papel é proporcionar esse espaço de troca 

entre o Tribunal de Justiça e a população. A minha fala será bem restrita ao que é o 

instrumento, ao que ele se propõe, depois passaremos para os demais da mesa.  

Então, o objeto da Operação Urbana Simplificada é a ampliação da sede do 

Tribunal de Justiça, onde estamos. Hoje estamos na edificação existente, essa edificação 

central, e estão sendo propostos dois novos anexos, o anexo sul e o norte.  

A Operação Urbana Simplificada é o instrumento de política urbana, de 

planejamento urbano, está previsto tanto em legislação federal, pela Lei nº 10.257 de 

2001, Estatuto da Cidade, como pelas leis municipais de Plano Diretor e Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Então, a Operação é um conjunto de 

intervenções e medidas que são coordenadas pelo Poder Executivo, pela Prefeitura. Ela 

pode partir tanto do interesse do próprio Executivo, como do interesse privado, mas 

sempre objetiva algum ganho, benefícios para coletividade. 
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Como que isso acontece? A Prefeitura sempre obedece às regras previstas no 

Plano Diretor e tenta sempre compatibilizar aquele projeto com a inserção dele na cidade. 

Então, é como se pensássemos que o macrozoneamento do município responde 

enquanto macrozoneamento, e um olhar mais detalhado de uma porção do território pode 

ter parâmetros flexibilizados para alcançar um ganho maior para a cidade.  

Os dois atores diretamente envolvidos nessa Operação Urbana: Prefeitura de Belo 

Horizonte e Tribunal de Justiça. O papel da Prefeitura seria autorização de aplicação de 

parâmetros urbanísticos diferentes dos que estão previstos no zoneamento geral do 

município e, por parte do Tribunal de Justiça, a realização de obras e investimentos no 

equipamento público.   

Analisando o Tribunal de Justiça, se ele fosse uma edificação comercial, uma 

edificação residencial, existiria uma contrapartida financeira cobrada pela Prefeitura. 

Como estamos falando de um edifício de uso público, essa contrapartida financeira não 

compõe a Operação Urbana Simplificada. Tratamos de benefícios para a coletividade a 

partir do próprio equipamento público, e que ele vem qualificar o serviço do TJ, então uma 

melhoria do Judiciário, com medidas de projeto que qualificariam a cidade.  

Então, nesse projeto específico, falamos de valorização ambiental, de 

requalificação urbana e de adoção de espaços de fruição, espaços de uso público dentro 

de uma edificação privada. 

A primeira etapa de uma Operação Urbana Simplificada é a caracterização desse 

empreendimento. Houve a caracterização, foi encaminhado um protocolo de 

caracterização da proposta de Operação Urbana para a Secretaria de Política Urbana, 

especificamente para a Subsecretaria de Planejamento Urbano. A partir daí, são emitidos 

relatórios técnicos preliminares de caracterização desse empreendimento. Isso fica 

realmente na nossa Subsecretaria, que é a SUPLAN, e dizemos que esse projeto é de 

interesse público.   
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A partir daí, o Tribunal de Justiça teve que fazer uma série de estudos urbanísticos 

e protocolar um estudo de impactos urbanísticos e de repercussões do empreendimento 

na vizinhança. Isso faz parte do processo. O processo físico está presente comigo, caso 

alguém queira acessá-lo, mas ele pode ser acessado a qualquer momento também dentro 

da Secretaria de Planejamento.  A próxima etapa é a emissão de um parecer técnico por 

parte da SUPLAN. Estamos agora nesta etapa, que é de realização de uma audiência 

pública.  

Nesse momento, escutamos a população, abrimos para a participação da 

população. Então, é o lugar que vocês têm, e que propiciamos através do Conselho de 

Política Urbana a realização dessa aproximação entre Tribunal de Justiça e sociedade. 

Em um próximo momento, teríamos, no andamento desse processo, a assinatura de um 

termo de conduta urbanística, em que o Tribunal de Justiça se compromete com tudo que 

está sendo demandado enquanto projeto. Então, se colocamos que é necessário um 

tratamento das áreas públicas, tratando como uma área de qualificação, como se fossem 

espaços de praças para a sociedade, isso deverá estar no termo de conduta urbanística. 

É só um exemplo. 

Doravante, é elaborado um projeto de lei, que tramitará na Câmara. Então, deverá 

ser aprovado dentro da Câmara dos Vereadores, porque é esse projeto de lei que 

permitirá que a edificação prevista nesta Operação Urbana pratique parâmetros 

urbanísticos diferenciados do que a Legislação Geral do Município. Depois, temos a 

sanção da lei e o processo normal de licenciamento acontecendo. 

No que diz respeito a esse projeto específico, como ele estava inserido em uma 

área de patrimônio cultural, o Tribunal de Justiça já passou por uma etapa preliminar. 

Então, ele já apresentou esse projeto, dentro do Conselho do Patrimônio, que foi 

aprovado através da Deliberação 097/18. Também foi feita previamente a aprovação junto 

ao SINDACTA, com parecer favorável, conforme Notificação 8073, referente a este 
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processo. A próxima etapa seria o enquadramento desse empreendimento no processo 

de licenciamento de impacto. 

A questão do estudo de impacto de vizinhança, o EIV, é dissociada da figura 

Operação Urbana. A Operação Urbana tratará se esse objeto, concentração da sede do 

TJ com todas as suas atividades, é de interesse público. Então, isso foi reforçado pelo 

parecer da SUPLAN. E todo e qualquer impacto de vizinhança é tratado no contexto de 

EIV. Assim, o fato de a Operação Urbana ser aprovada não retira do Tribunal a exigência 

de sanar qualquer tipo de impacto gerado pela construção que ocorrerá aqui no local. 

Inclusive, se ele não fosse um empreendimento de impacto, ele não passaria por essa 

etapa. Como ele se enquadra em empreendimento de impacto, ele terá todas as medidas 

de compensação ou de mitigação de impacto discutidas.  

Essa é uma análise que está em andamento, o Tribunal de Justiça optou por já 

caminhar paralelamente com essa análise também. 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: 

 Vamos agora ouvir o Desembargador Amauri Pinto Ferreira, Superintendente de 

Obras do Tribunal de Justiça. 

DES. AMAURI PINTO FERREIRA:  

 Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui para esta audiência pública. 

 O Tribunal de Justiça sempre zela pela prestação jurisdicional de seu serviço e a 

intenção inicial da construção ou ampliação da sede do Tribunal visa esta prestação de 

serviço para as pessoas que aqui frequentam e para os servidores do Tribunal de Justiça 

que estão espalhados em vários prédios de Belo Horizonte. Pensou-se, inicialmente, em 

fazer esse projeto visando essa questão toda e não deixando de pensar também na 

comunidade vizinha e nas pessoas que frequentam o Tribunal de Justiça. 

 Estamos caminhando por etapas para a autorização e concretização do projeto 

para ser construído e a intenção sempre foi de valorizar a região com a construção de um 

prédio que atenda a todas as questões urbanísticas e necessárias à região. As etapas 
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estão sendo vencidas, o Tribunal de Justiça tem a preocupação de não trazer um impacto 

negativo para a comunidade; esta audiência é até para ouvi-los e apresentar o projeto 

pessoalmente. 

 Muito obrigado. 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: 

 Vamos agora convidar o Arquiteto Pedro Doyle César, Diretor da Urbana 

Arquitetura, para apresentação do projeto. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Boa noite a todos. 

 Senhoras e senhores, membros da mesa, o objetivo aqui é a apresentação, de 

forma sintética, do projeto que temos desenvolvido há alguns anos com o Tribunal e 

chegou o momento de o apresentarmos à comunidade, à população de Belo Horizonte. É 

um projeto desafiador onde buscamos atender às demandas do Tribunal e sempre 

minimizar os impactos, atendendo à requalificação do entorno. Vamos passar por todos 

estes pontos. 

 Primeiramente, estamos no local onde vai ser o empreendimento, mas é bom 

referenciarmos isso na cidade. Então, na imagem, aquele ponto ali é o Tribunal, essa é 

uma imagem aérea, de satélite, onde conseguimos ver todo o entorno. Temos a Avenida 

Afonso Pena, um eixo norteador da nossa cidade, desde seu planejamento original. A 

Avenida do Contorno, que também faz essa articulação. Então, o Tribunal é muito bem 

articulado com suas vias de acesso pelas principais vias da cidade. Os equipamentos 

principais, mapeamos aqui para podermos referenciar: aqui está o Mercado Distrital do 

Cruzeiro; a Universidade FUMEC, que é aqui ao lado; o Parque Amílcar Vianna Martins; a 

Praça da Bandeira; no alto da Afonso Pena, vemos a Serra do Curral, que enquadra 

nossa cidade belissimamente; o Parque das Mangabeiras, o Minas Tênis; aqui a Praça 

Milton Campos e os Bombeiros também. 
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 Em termos de zoneamento, estamos na ADE da Serra do Curral, na APA 4, até a 

Gisella já adiantou, licenciamos já esse projeto no Conselho de Patrimônio da Cidade. 

Vou passar um pouco das medidas que adotamos para que se respeite a Serra do Curral 

e para que se mantenha essa altimetria do conjunto. Ali estamos vendo a zona adensada 

e, já também pensando no novo Plano Diretor, que foi aprovado recentemente pela 

Câmara, estamos na OM3.  

 Novamente, aqui um zoom mais próximo da localização: o Tribunal. Aqui, nós 

conseguimos, por essa foto que é muito interessante, a visada da Serra do Curral para o 

edifício. Então, nós vemos que o edifício está dentro desse conjunto de prédios aqui. 

Seria como se a Serra do Curral estivesse vendo o edifício. E aqui, mais próximas, as 

ruas Trifana, Pirapetinga, Afonso Pena e Muzambinho.  

 Vamos ao projeto. O projeto são dois prédios: nós os chamamos de anexo norte e 

o outro de anexo sul. Aqui é o edifício existente. Nesse anexo norte, temos localizado o 

auditório do Tribunal Pleno. É como se fosse este espaço, só que é um espaço adequado 

a receber todas as demandas do Tribunal Pleno. Os plenários, são 15 plenários. Nós 

vamos passar também detalhadamente um pouco mais por cada espaço desses, 

quantitativamente. A área de apoio e vagas de garagem. O prédio existente, onde já estão 

localizados os gabinetes dos Desembargadores, apoio e vagas de garagem. No anexo 

sul, cartórios, setores de atividade-fim, apoio e vagas de garagem. Então, nesse edifício 

aqui, são andares como se fossem andares de pavimento corrido de escritórios, onde se 

tem principalmente os cartórios e outros setores que vêm para cá, de outros prédios, 

como já foi adiantado pelo Desembargador.  

 A implantação do prédio: nós tivemos um cuidado na implantação e na concepção 

do edifício, para que ele fosse gentil com a cidade. Então, o prédio todo é composto por 

um cinturão verde, onde nós temos a remoção de gradis. E, hoje, nós temos até uma foto 

comparativa, tem ele murado já, nós abrimos isso para as ruas. Nós temos um grande 

ganho de esquina, de verde, isso aberto, como se fosse uma praça aberta para as ruas. A 
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ampliação das calçadas: as caixas das calçadas são pequenas. Nós aumentamos, 

ampliamos a largura dos passeios, para que melhore a circulação no entorno da quadra. 

E o aumento da área permeável. Nós temos um quadro comparativo, nós ampliamos toda 

essa área permeável direto ao solo. Nós temos um acesso: hoje, esse lado aqui é o 

acesso, no projeto, de pedestres, todos vindos pela Afonso Pena; a circulação de carros 

no entorno da quadra com acesso às garagens subterrâneas. 

 Aqui é só um esquema: hoje nós temos essa situação, onde a quadra é toda 

fechada. Nossa ideia é que se abra toda essa esquina, esse verde, na esquina da Afonso 

Pena e em todo resto da quadra. Então, você tem esse cinturão que abraça todo o 

projeto, esse cinturão verde que requalifica todo o espaço. Novamente, reforçando: a 

remoção dos muros e gradis; integração do espaço público; fruição urbana, porque esse 

espaço vai ser todo aberto ao espaço urbano; qualidade ambiental e requalificação da 

paisagem urbana.  

 Nós tivemos uma preocupação: os dois prédios, vocês vão notar, tivemos um 

estudo criterioso de incidência solar para que nós nos adequemos às questões de 

sustentabilidade, baixo consumo energético, etc. Nós tivemos toda uma preocupação com 

a sustentabilidade ambiental do prédio. E também nós vamos passar, ponto a ponto, mais 

à frente. 

 O anexo norte tem 23 mil metros quadrados, é composto por seis pavimentos e 

três subsolos. Esses pavimentos, no alto aqui, onde ficam os plenários, e tem os 

pavimentos de baixo, que é onde são os estacionamentos, a garagem para veículos 

leves. Todo aberto, novamente, para a rua, os jardins abertos para a rua, ampliação das 

calçadas e fruição urbana.  

 Essa visada aqui de cima já é uma foto em inserção, é o prédio existente. Aqui, um 

conjunto existente com o prédio novo inserido. Então, aqui nós estamos na Avenida 

Afonso Pena com a Trifana. E aqui na esquina de trás, a Trifana com a Pirapetinga.  
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 São imagens internas aqui: o Tribunal Pleno, para abrigar 176 Desembargadores, 

com 392 visitantes. São 15 plenários com a capacidade total de 1.137 pessoas, mais um 

hall e foyer que podem abrigar eventos do Tribunal, eventos culturais, etc. 

 Aqui é o anexo sul. Novamente, também tivemos uma análise ambiental, a fachada 

toda protegida por brises, para podermos ter a minimização dos impactos ambientais do 

entorno, do estêncil solar, e aberto também, o semi pilotis aqui aberto todo para a rua. Ele 

tem 46.806 metros quadrados, são 14 pavimentos e seis subsolos. São seis subsolos, na 

verdade, porque há um desnível da rua, ele vai se adequando aos pavimentos, inclusive 

já existem até três subsolos hoje já terraplanados. Este anexo vai abrigar 36 Cartórios 

do Tribunal, um cinturão verde e ampliação das calçadas e fruição urbana. A altimetria é 

alinhada. Sobre a questão do Patrimônio, fixamos a altura desse prédio à altura do prédio 

existente, de forma que ele se adéque à altura do conjunto urbano e não impacte na 

visada da Serra. Isso foi amplamente discutido, debatido com o Patrimônio e foi aprovado 

por todos os Conselheiros. 

 Então, um dos objetivos nossos, dentro daqueles pontos que foram colocados pela 

Gisella inicialmente, com os benefícios para a coletividade, é a conquista do Selo BH 

Sustentável. Então, a ideia é termos uma construção eficiente, com industrialização dos 

sistemas construtivos, uma construção a seco, industrializada, que gere menos impacto 

durante a obra, menos resíduos, e seja alinhada aos conceitos hoje internacionalmente de 

sustentabilidade. 

 Proteção solar e iluminação: já falei isso várias vezes. Então, temos a proteção 

solar, exposição passiva do sol, para ter uma eficiência energética em consumo de ar-

condicionado e tudo mais. 

 A água: estamos adotando o reaproveitamento de águas cinzas, com previsão de 

ETAC. Essa água cinza é a água que vem das torneiras, nós as retratamos e as 

reutilizamos nos jardins ou nas descargas dos vasos sanitários. Caixa de amortecimento 
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de águas pluviais, para que reduza os impactos na drenagem urbana. Materiais 

renovados, reciclados, eficientes, com certificação ambiental e energia fotovoltaica. 

 Então, o resumo do projeto, da parte construtiva dele, hoje, temos 50.660 metros 

quadrados, com uma previsão de 70.291 metros quadrados, onde teremos 7.000 usuários 

fixos, entre servidores, Magistrados e terceirizados, e um público flutuante de 2.500 

pessoas por dia. Uma previsão de 581 vagas. Depois, temos um quadro comparativo em 

que se pode ver o que existe hoje e o que está sendo ampliado. Um bicicletário para 35 

bicicletas, estacionamento para 30 motos e três vagas de carga e descarga. 

 Dentro da Operação Urbana, o que se pleiteia para o projeto de lei, para a 

flexibilização dos parâmetros, é um coeficiente – é um conceito técnico da área, existe 

coeficiente de aproveitamento, que lidamos com área líquida; para a Operação, usou-se 

área bruta – na área bruta, de 7,72. A quadra com uma explanada, então tratamos essa 

remoção dos gradis para poder requalificar todo o espaço, o entorno. 

 Área permeável: adotamos o índice de 24% em relação à porção do terreno que 

não está edificada, além de jardins sobre laje para poder atender ao índice na totalidade. 

Altimetria limitada à edificação existente, cinco por cento das vagas como bicicletário. As 

águas pluviais já falamos. Há um índice que atenderemos, de 0,7894 metros cúbicos por 

segundo, o que dá uma caixa de captação de 50 metros cúbicos. O embarque e 

desembarque internalizado: temos duas alças de embarque e desembarque, que vão ser 

utilizadas durante a operação do empreendimento e o Selo BH Sustentável. 

Aqui, são os índices, as características do empreendimento de forma também mais 

resumida. A área do terreno tem 15 mil metros quadrados, o coeficiente de área bruta já 

falamos, 7,72, e uma área total edificada de 120.951 metros quadrados.  Aqui, uma área 

líquida de 90 mil. Área permeável: temos 3.757, dividido em 2.320 sob o terreno natural, 

que são aqueles 24% sobre a área não edificada e 1.438 são jardineiras, jardim e etc. 

 A caixa de captação, a taxa de ocupação, de 37,5. A cota é essa: 1.036,85, que é a 

cota exata do prédio existente. Respeitamos os afastamentos frontais. Temos 581 vagas 
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livres, já foi dito também. Acho que os índices já passei todos. E a faixa de cumulação 

para entrada, para poder minimizar a entrada e saída de veículos. Três faixas de 

cumulação de 55 metros. 

 O resumo da Operação é esse, esses índices, onde pleiteamos a quebra do índice 

de coeficiente de aproveitamento. A taxa de permeabilidade com esse condicionante, de 

ser 24% em relação à área não edificada aqui existente. A taxa de ocupação está 

vinculada ao patrimônio, que foi aprovada, que são os 82%. 

 O número mínimo de vagas de veículos não se aplica, porque, no próprio projeto 

de lei, que vai virar lei agora, sancionada pelo Prefeito, não há exigência mínima de 

veículos leves. Há uma tendência de, quanto menos vaga tenhamos, esse é um conceito 

da Prefeitura, menos atração de carros para o local. Então, temos um índice abaixo do 

praticado, para poder minimizar os impactos.  E a distância mínima entre blocos, 15 

metros do bloco sul e cinco metros do bloco norte em relação à torre existente.  

 Aqui, é um quadro comparativo. Isso, na lei vigente de hoje, porque o novo Plano 

Diretor não foi sancionado ainda. Está na iminência de ser sancionado, mas temos o 

coeficiente de 1. Atualmente, são 3,5 bruto. Vamos para 7,72. A distância entre blocos, na 

Regra do H; aqui, fixamos em 15 metros no bloco sul, que é a torre maior, e 5 metros na 

torre menor. 

 Se fosse levar em consideração a lei hoje, teríamos 2.100 vagas exigidas. 

Considerando o coeficiente de 1, seriam 366; hoje, existem 226. Estamos para 581 no 

projeto proposto. A carga e descarga: teríamos 30 vagas exigidas; hoje, são cinco, 

permanecendo com as três que existem hoje. Na verdade, são três, considerando a vaga 

mínima, que é três por nove, mas, com SUV e utilitários, seriam muito mais carros. 

 Área permeável: 24%, que se exige hoje. Hoje, existem apenas 3,98% do terreno, 

que é área permeável. Ampliamos esse índice para 14,8 em relação ao terreno total e 24 

em relação à ampliação que está sendo feita.  Taxa de ocupação: hoje, permite-se 80, 
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temos 47; no projeto, está com 82. Esse índice foi aprovado também no Conselho de 

Patrimônio. 

 Brevemente, explanação breve, passando rápido pelo projeto, mas estou à 

disposição também para pormenores, se alguém tiver alguma dúvida. 

MESTRE DE CERIMÔNIAS:  

 Agora, vamos iniciar a segunda etapa da audiência.  

 O Tribunal recebeu da Senhora Patrícia Gomes Barbosa esse ofício. A Senhora 

Patrícia é síndica do Edifício Antonello da Messina, situado à Rua Pirapetinga, nº 601, em 

que pede informações e apresenta suas reivindicações, tendo em vista as edificações a 

serem construídas na vizinhança pelo Tribunal. 

 Então, as informações solicitadas, vamos iniciar aqui com a primeira pergunta: 

quais são as contrapartidas que o Tribunal de Justiça está oferecendo à Prefeitura e onde 

se encontra a documentação pertinente?  

Por favor, Doutor Marcelo Junqueira, Diretor de Obras do Tribunal de Justiça. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS, DIRETOR EXECUTIVO DE ENGENHARIA: 

 Boa noite a todos.  

 Sugiro que todas as perguntas sejam feitas a mim e distribuirei de acordo com o 

assunto. 

 Na verdade, como já afirmado pela Gisella, essa fase de Operação Urbana não fala 

em contrapartida, a contrapartida é tratada no Conselho de Patrimônio, que é separado 

dessa fase. Se você quiser complementar, Gisella. 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Sim, esclarecendo: se fôssemos tratar de uma Operação Urbana Simplificada, que 

não fosse um edifício público, existiria uma contrapartida financeira. No caso de 

edificações de uso público, o Município adota a demanda, ou melhor, adequações de 

projeto que reforcem esse interesse público por parte da Prefeitura.  
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Então, seriam essas adequações que o Pedro elencou na apresentação dele: área 

de fruição pública, o cuidado ambiental, a relação da edificação com o entorno, isso é o 

que seria tratado dentro do contexto da Operação e não contrapartidas financeiras, repito, 

como se fosse uma Operação Urbana Simplificada de ganho econômico por parte do 

empreendedor.  

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 A segunda pergunta: como será feito o acesso de caminhões e fornecimento de 

material de construção para a obra. 

 Na realidade, estamos ainda na fase de Operação Urbana, o projeto executivo não 

está desenvolvido. Logo após a aprovação da Operação Urbana, entraremos na fase de 

projeto executivo, isso será tratado durante esta fase. Posso adiantar, como foi afirmado 

pelo colega Pedro, o arquiteto, a tendência é que usemos materiais industrializados, 

construção seca, tudo isso será muito minimizado, pois teremos toda essa preocupação 

em diminuir os impactos da obra. 

 Na própria contratação da empresa, está prevista uma consultoria, exatamente 

para nos orientar qual o tipo de material e como será esse tipo de construção. Então, 

certamente essa demanda é motivo de preocupação do TJ, mas será discutida no 

momento da elaboração dos projetos executivos. 

 Terceira pergunta: há, no projeto, previsão de marquise sobre passeio? 

 Gostaria que o Pedro respondesse. A resposta é simples. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Não há previsão. Na ampliação, não. Há, na verdade, a que exige aqui na porta, 

mas nas ampliações, não. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Não há marquise sobre o passeio, então seria recuada a marquise, mas não se 

aplica. 

DR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 
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 Exatamente. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

Há previsão de corte de árvores? 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Sim, as árvores do estacionamento do anexo sul serão suprimidas, mas serão 

plantadas outras novas, várias em todo o cinturão verde. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Na verdade, essas árvores do anexo sul já estão no nível de subsolo, não é? 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Exatamente. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 A princípio, não aparece para a população. Além do plantio de árvores, teremos 

aplicação dos 24% do terreno nos lotes disponíveis de área verde, direto no subsolo. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 O paisagismo no entorno é protagonista no projeto, faremos o cinturão verde, a 

abertura da praça da esquina da Afonso Pena, e um plantio de uma série de árvores que 

voltarão para o passeio, para a calçada, sem gradis. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Há previsão de criação de área verde? 

 Não sei o valor exato, mas hoje, considerando todo o terreno, temos em torno de 

3% de área permeável, área verde. Conseguiremos chegar a valor de 24% dos lotes que 

não estão construídos e, no conjunto todo, em torno de 14%. Então, estamos tendo um 

ganho de três para quatorze, considerando o terreno inteiro, 15 mil metros 

aproximadamente. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

Exatamente. Além das lajes jardins, mais 1.500 metros aproximadamente de lajes 

jardins, além da área permeável. 
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DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

Há um projeto específico para a contenção de poeira, ruídos e para coleta de 

rejeitos de lixo originados pela obra? 

Sim, em todas as obras do Tribunal. Estamos agora em andamento com 43 obras 

no interior e, em todas as nossas obras, existe essa preocupação. Respeitamos as 

normas do CONAMA. Volto a dizer que esses detalhes serão tratados durante a 

elaboração do projeto executivo, não estando previstos ainda nessa fase de Operação 

Urbana. 

Qual a previsão de início e duração da obra? 

Para o início, não dependemos somente do Tribunal. Fazemos uma estimativa em 

torno de dois anos, considerando o prazo de aprovação dessa Operação Urbana; após a 

Operação Urbana, teremos que passar pela contratação, por meio de licitação pública, de 

empresas para a elaboração de projetos e, esse projeto, pelo porte, estimamos que dure 

em torno de um ano, talvez um pouco menos; mais um período de licitação para a obra. 

Então, para início, estimamos mais ou menos de um e meio a dois anos, mas acredito 

mais em dois anos.  

O prazo, pelo porte da obra, também temos uma estimativa que é em torno de três 

anos, mas todos esses prazos são ainda estimados, não há nada, em termos de prazo, 

definido ainda, somente estimativas. 

 Agora algumas reivindicações foram elencadas: previsão no cronograma de 

atividades de obra, que serão feitas estritamente dentro do horário comercial, vedada 

qualquer movimentação, nesse sentido, nos finais de semana e nos feriados. 

Isso também será definido no momento das especificações técnicas e projeto. Mas 

já afirmo que o Tribunal, em todas as obras, obedece às leis municipais. Então, 

certamente, os horários vão estar de acordo com aqueles previstos em lei. Não teremos 

atividades com barulhos em desacordo com a lei do Município. 

Eliminação de ruído provocado pela central de ar-condicionado. 
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Não tenham dúvidas de que, em todas as centrais de ar-condicionado, já existe um 

tratamento de ruídos. Isso não é problema, certamente vai existir. Em todas as obras 

nossas, existe esse tratamento no sistema de ar-condicionado. 

Recomposição e asfaltamento das ruas no entorno ao final da obra. 

Entendi que seria recomposição e asfaltamento em razão de algum dano 

provocado pela obra. Certamente, nas especificações técnicas da empresa executora, vai 

estar a recomposição para que se devolva o asfalto da mesma forma que ele era no início 

da obra. Não há problemas quanto a isso. 

Melhoria da iluminação nas ruas Pirapetinga e Maripá. 

Na verdade, essa fase de Operação Urbana não trata disso. Não temos previsão 

de melhoria na iluminação pública. Logicamente que, na área do Tribunal, vai ter uma 

nova iluminação pública de acordo com as necessidades do projeto, mas, em relação às 

ruas, não há previsão em relação estritamente à Operação Urbana. 

Designação de um representante do TJ para dialogar com a comunidade no 

período de duração da obra. 

 Certamente, vai haver sim, abriremos um canal de comunicação da população com 

a Direção do TJ, podem contar com esse canal de comunicação, com a facilidade que 

teremos com isso. No momento oportuno, nós verificaremos qual será a melhor forma de 

abrir esse canal de comunicação, inclusive com a divulgação no nosso Portal.  

Por último, último item: criação de um aparato físico de segurança, ronda durante à 

noite e nos finais de semana, na Rua Pirapetinga. 

Eu entendi também que esse aparato físico de segurança seria durante a obra, eu 

acredito que sim. As obras do Tribunal todas têm essa previsão de segurança própria das 

obras. Se for diferente a pergunta, estou disponível para responder novamente, mas, a 

princípio, durante a obra, normalmente temos sim a segurança, rondas e não há problema 

quanto a isso. 

 Finalizamos Leonardo, se você quiser, por favor, dê sequência. 
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MESTRE DE CERIMÔNIAS: 

 Vamos, então, dar sequência, abrindo espaço para a participação do público. Os 

interessados em se manifestar devem se posicionar à frente e utilizar o microfone, por 

favor. 

SR. IVAN PINTO: 

 Boa noite, meu nome é Ivan Pinto, eu sou Consultor Industrial, sou Engenheiro 

Metalurgista, Mentor e, no dia de hoje, completei o meu tempo para ser mediador no 

CEJUSC, fiz o curso pelo STJ e pela PUC. Peço desculpas, pois não faço parte de 

nenhuma instituição, sou consultor independente, e peço desculpas também porque não 

consegui guardar os nomes de cada um dos senhores da mesa.  

Como consultor, eu aprendi que existem três fatores com os quais nós somos 

avaliados internacionalmente: atenção aos detalhes, comprometimento e follow up. Na 

atenção aos detalhes, por força de uma experiência muito forte ao longo da vida, eu 

costumo dizer que nós precisamos resgatar a elegância no trato das pessoas e das 

coisas, por isso, eu gostaria de sugerir que, da próxima vez, uma vez que é a primeira 

que participo de uma audiência pública, que os nomes dos senhores, a exemplo do que 

ocorre em todos os encontros dessa natureza, estejam identificados na mesa. A segunda 

sugestão que eu dou para os senhores é que, ao adentrar nesse prédio, eu recebi um 

crachá que eu não tenho como apresentar, porque não tenho como fixá-lo. 

 Em seguida, explicar por que estou aqui. É uma audiência pública, me permitam os 

colegas, que me causa uma certa decepção, por ser uma audiência pública, com toda 

franqueza, o número que aparece a essa audiência é muito restrito. Vai aqui outra 

sugestão, pode ser um erro meu, porque eu só fiquei sabendo dessa audiência ontem, no 

CEJUSC, em que, vendo um cartaz, no final do cartaz, em letras provavelmente não 

maiores que o tamanho 12, estava escrito que haveria uma audiência pública aqui, hoje, a 

partir das 19 horas e que nós teríamos que chegar aqui após as 18h30miN. 
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 Eu devo dizer que sou leitor de três jornais, assisto televisão e os noticiários, não 

tive conhecimento dessa audiência pública. E por que eu faço essa ressalva? Porque a 

nossa sociedade, a nossa população já está cansada, nós já não temos paciência, nós já 

não sabemos mais o que fazer, e me permitam, eu quero falar como mediador, não vejam 

em minhas palavras nenhuma conotação política, até porque, se tivesse que fazer alguma 

conotação política, eu teria que fazer justiça aos senhores pelo absurdo que foi cometido 

pelo Senhor Presidente da República, no dia de ontem, desculpem a emoção, mas é a 

primeira vez que participo desse, como que eu diria, de uma sessão feito essa. 

 A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, dado o meu receio pela tal sociedade 

líquida, que agora virou mania, eu gostaria de saber se eu teria direito às gravações e às 

anotações do que eu estou falando aqui e agora. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Senhor Ivan, boa noite. 

SR. IVAN PINTO: 

 Boa noite. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 É um prazer receber o senhor aqui. 

SR. IVAN PINTO: 

 O prazer é todo meu. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Eu não decorei todas as colocações do senhor, mas vamos tentar esclarecer para, 

da melhor forma, dar as respostas ao senhor. 

SR. IVAN PINTO: 

 Devo te pedir desculpas, porque, na verdade, eu não fiz nenhuma pergunta ainda. 

A única pergunta que eu fiz foi essa de saber se as minhas palavras eu terei direito, terei 

acesso às gravações ou anotações que porventura surjam no âmbito dessa sessão. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 
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 Especificamente para essa pergunta, sim, teremos divulgado, estará disponível 

para todos que tiverem interesse em todo esse processo, as gravações. Filmagem 

também? 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Na verdade, toda a gravação e a transcrição da audiência, ela vai compor o 

processo da Operação Urbana Simplificada do Tribunal de Justiça. Então, toda a 

documentação envolvida nessa Operação Urbana é de acesso a qualquer cidadão, pode 

ser consultada por qualquer cidadão. O senhor pode sim verificar a sua inscrição. 

SR. IVAN PINTO: 

 E o acesso é feito através de? 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Na verdade, essa transcrição da audiência, normalmente, nós encaminhamos 

posteriormente para o e-mail de todos os presentes. 

SR. IVAN PINTO: 

 Ah, eu te agradeço. 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Vocês deixaram nome, e-mail, normalmente, temos essa transcrição, e ela é 

encaminhada para os que estão aqui participando. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Só complementando, Senhor Ivan, antes de dar sequência, eu queria afirmar que a 

vida realmente é um aprendizado, então essa sugestão que o senhor deu de colocar os 

nomes é muito bem vinda. Da próxima vez que estivermos em uma audiência ou até em 

outro encontro, vamos tomar essa precaução, essa providência, eu acho que é muito bem 

vinda sim, uma boa sugestão.  

Em relação à divulgação, é importante que registremos que existe todo um 

planejamento da audiência, nós também não somos especialistas em audiência. Essa, na 

verdade, é a segunda que o Tribunal de Justiça faz, mas existe um roteiro que foi dado 
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para o Tribunal, e nós tentamos seguir da melhor forma esse roteiro. Nós divulgamos no 

portal, vou citar algumas das formas que nós tentamos levar para o máximo de pessoas, 

em alguns dias, distribuímos bilhetes nas redondezas; divulgamos na página principal, na 

página de rosto do nosso portal; nós publicamos em dois jornais de grande circulação, 

que foi o “Estado de Minas”, e no “O Tempo”; o Desembargador Amauri deu uma 

entrevista na Itatiaia na semana passada, no programa do Eustáquio Ramos, à tarde; 

pregamos alguns cartazes em locais públicos próximo aqui, não só aqui no Tribunal como 

na Fumec, no mercado, enfim, vários locais aqui próximos; e tentamos da melhor forma 

dar essa publicidade do evento, mas também, volto a dizer, é um aprendizado, vamos 

tentar da próxima vez dar mais ainda essa publicidade. 

SR. IVAN PINTO: 

 Eu gostaria de sugerir ao senhor, data venia, desculpe-me, qual o seu nome? 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Marcelo. 

SR. IVAN PINTO: 

 Eu falei data venia, porque, na verdade, eu fico sem saber como tratá-lo, mas eu 

gostaria de parabeniza-lo pela escuta ativa, foi o que eu acabei de aprender no curso de 

mediação. 

 Então, me permitam minha primeira pergunta: qual vai ser o custo total do 

acréscimo ao TJMG?  

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Como eu já disse em uma fala anterior, nós ainda não temos o projeto executivo 

desenvolvido. Então, este custo final só virá nas próximas etapas. Estamos vencendo a 

etapa de Operação Urbana agora e teremos, nas próximas etapas, certamente a 

divulgação do custo, mas hoje nós não temos esse custo já definido. 

SR. IVAN PINTO: 
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 Permita-me, mais uma vez, esclarecer: estou com 73 anos de idade, meu tempo 

está acabando. Eu não tenho mais que lutar, não tenho. A pergunta surge porque a 

situação em que nós vivemos, vamos dizer de bipartidarismo, a sociedade brasileira está 

se preocupando. O que mais preocupa a população é o quanto nós ainda vamos ter que 

desembolsar a qualquer tipo de governo.  

O senhor me permita outra sugestão: como chamar para uma audiência pública 

quando aquilo que mais nos interessa ainda não foi fruto de nenhuma avaliação? Eu falo 

com essa indignação, porque ontem, no Jornal O Tempo está dito, eu não sei se o TCU, 

Tribunal de Brasília, vai mudar de sede, quando ela acabou de ser reformada, elogiada 

pelo Ministro Ricardo Levandowisk, eles vão mudar de prédio para ficar mais perto do 

Supremo Tribunal Federal. Isso é de doer, para não entrar no mérito de outras questões. 

Permita-se senhor, eu não sei quantos prédios os senhores têm. Quando eu passo 

por Belo Horizonte, eu fico abismado com o número de prédios aqui e acolá e, se não me 

falha a memória, na Raja Gabaglia há dois prédios que pertencem aos senhores, não é 

isso? 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Na realidade, é um prédio com duas torres. 

SR. IVAN PINTO: 

 Desculpe. E, até onde eu li recentemente, foi gasta certa quantia que não me vem 

à cabeça, e eu pergunto: será que justifica? A minha pergunta se reveste de mais 

importância ainda, porque eu saio daqui sem resposta àquela pergunta que, a meu ver, é 

a mais contundente para todos nós; até onde eu sei, essa não é uma obra barata, porque 

nós temos a mania, nós fomos apelidados de “belíndia” não é verdade? Os economistas, 

críticos à direita e à esquerda dizem que nós vivemos os luxos da Bélgica e a pobreza da 

Índia. 

Eu me recordo, lá nos meus idos de 60, 64, que o Presidente da FIESP foi ao 

Japão, comandando uma equipe de empresários, e ele teria perguntado ao líder dos 
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japoneses: por que os órgãos de vocês são tão simples? Ele respondeu de imediato: nós 

teremos prédios iguais aos de vocês quando nós formos ricos.  

Para não delongar muito, eu gostaria de dizer para os senhores, fazer duas 

perguntas, uma vez que fui diretor industrial de grandes multinacionais: diante desta 

proposta, a exemplo do que fazemos todos nós na iniciativa privada, foi estudado um 

plano B? Existe uma solução que seja mais adequada e palatável ao povo brasileiro e 

que, me permita o arquiteto, diferente deste luxo, que, sem saber o orçamento, eu arrisco 

a dizer que é? Porque eu não conheço nenhum prédio público simples em Belo Horizonte 

ou em qualquer capital que eu tenha visitado.  

Por falar nisso, me desculpem se ouvi mal, mas foi dito aqui que a principal, um 

dos itens principais a justificar esta obra é unificar os funcionários para ajuntar, acabar 

com essa pluralidade de prédios. Nós estamos surpresos até hoje, porque, se me 

perguntarem o que significa cidade administrativa, se alguém de fora me perguntar o que 

é a cidade administrativa, eu não sei mais responder, porque dizem que um governo 

acabou com ela, outro não se instalou e agora eu nem sei o que é feito da cidade 

administrativa. 

 Então, senhores, para terminar, acho que já me delonguei, me permitam falar de 

outro aprendizado ao longo da vida. Existe um princípio chamado A Navalha de Occam, 

princípio de um filósofo e um teólogo do século XIV, se não me engano, que diz o 

seguinte: é inútil fazer por muito o que pode ser feito com pouco. Na minha vida 

profissional, tenho exemplos da importância com que trabalhei com esse princípio.  

Finalizando, outro grande aprendizado da vida, diferentemente de certos cristãos que se 

proclamam por aí e causam injustiças injustificáveis, aprendi que, na minha vida, toda vez 

que eu tiver que agir, vou optar pelo bem maior. Quando eu não puder fazer o bem maior, 

eu farei o bem menor, data vênia, com todo o respeito, por toda circunstância, por tudo 

que nós e principalmente vocês falam sobre injustiça neste país; até porque um ex-

ministro diz que nossos presidiários estão vivendo em masmorras e não em prisões. 
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Retornando, o princípio do bem maior e do mal menor, a meu ver, os senhores não estão 

fazendo o bem maior. É preciso desistir desse projeto. 

 Coloco-me à disposição dos senhores, completamente desnudado. Faço questão 

de dizer isso, nas minhas palavras não há nenhum viés político. Não tenho compromisso 

com nenhum partido, nenhum. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Senhor Ivan, vou tentar comentar e iniciar um debate sobre essa questão, que sai 

um pouco até do objetivo da Operação Urbana, mas me proponho inicialmente a falar que 

não poderíamos generalizar todas as intenções dos servidores.  

Sou servidor público há vinte e três anos, se fizermos uma pesquisa das obras em 

pelo menos vinte e três anos em que estou no Tribunal, a engenharia do Tribunal tem um 

viés diferente do que temos visto por aí. Durante todo esse período, não tivemos 

nenhuma obra paralisada; todas foram concluídas. O tipo de acabamento, o valor do 

metro quadrado, temos bastante preocupação com isso. Com toda a certeza, hoje temos 

quarenta e três obras. Todas conduzidas pelo setor de engenharia e todos os colegas 

meus têm bastante preocupação com isso. Essa é a primeira parte.  

  Segunda, há sete anos, quando desapropriamos este imóvel, já sabíamos e 

tínhamos certeza da necessidade de ampliação dessas duas novas edificações. Isso não 

é uma situação de hoje. Desde o primeiro momento que nós adquirimos esse prédio, 

sabíamos da necessidade. Hoje, mesmo sete anos atrás, sabíamos que o prédio não 

comportava a totalidade com área necessária para suprir todas as necessidades do 

Tribunal, principalmente com a necessidade de criar novas Câmaras, o que está sendo 

feito agora. Então, essa necessidade não veio de agora. 

Dando prosseguimento a este debate, vejo muito uma situação. Quando pensamos 

em custeio e investimento, entendo que o Tribunal, quanto mais diminuir o custeio, mais 

favorável é para a população. Tenho esse entendimento, todos temos esse entendimento: 

diminuir o custeio no Tribunal. Quando pensamos em investimento, sempre pensamos em 
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benefício para a cidade, benefícios para a população e para as pessoas que dependem 

do Tribunal. Isto é, não podemos olhar o investimento como um gasto, mas, sim, como a 

própria palavra diz: investimento. O custeio, sim, eu concordo que não é benéfico para 

ninguém. Temos de ter sempre a preocupação em diminuir o custeio. 

Agora, certamente, essa obra, estamos tentando, como servidores, buscar o 

melhor gasto possível, a melhor forma de se gastar possível, que é: valorizando o 

investimento. E essa valorização do investimento diminuirá, naturalmente, o custeio. 

Como? Com a diminuição da necessidade de locação de prédios, com a menor 

quantidade de veículos. Hoje podemos perceber no Tribunal, o tempo inteiro, veículos 

vindo de lá para cá. Então, como servidor público, podem ter certeza de que tentamos 

sempre buscar esse gasto com eficiência. 

Se alguém da mesa quiser complementar. Doutor Jair? 

DR. JAIR FRANCISCO DOS SANTOS: 

 Senhor Ivan, boa noite.  

SR. IVAN PINTO: 

 Boa noite. 

DR. JAIR FRANCISCO DOS SANTOS: 

 Eu só queria dizer para o senhor que, como o senhor disse que o senhor não tem 

nenhuma intenção de fazer qualquer colocação de caráter político, o Tribunal também 

não. O nosso objetivo aqui, hoje, com essa obra, é único: melhorar a prestação 

jurisdicional. O senhor mencionou a Raja. Temos um prédio lá com dois blocos, na Raja. 

Mas lá estão alocadas as Varas Cíveis e da Fazenda, da primeira instância. 

 Com a evolução que o Brasil viveu nos últimos trinta anos, com a facilitação do 

acesso à Justiça, essa ampliação se torna necessária. Queria dizer para o senhor 

também que, para podermos prestar um serviço decente à população, temos que investir 

nessa ampliação de espaço. E essa ampliação de espaço, aqui no Tribunal, mostra-se 

necessária. Buscamos isso guiados pelo princípio maior que nos guia, que é o interesse 
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público. O senhor pode ter certeza disso, é um compromisso nosso, está gravado. Espero 

que, pelo menos, o senhor nos entenda. 

SR. IVAN PINTO: 

 Veja, não posso falar em nome de todos, mas gostaria, não quero ser monopolista 

do microfone, mas apenas dizer ao Senhor Marcelo, o senhor me permita dizer que não 

consigo entender como isso possa ser um investimento. A única fonte de recursos que 

vocês têm são os impostos que nós pagamos. Não conheço nenhum serviço público que 

gere. Então, desculpe, não quero fazer polêmica. 

 Finalmente, como falei com os senhores, e vocês me perdoem, em 2015, o 

Deputado Federal Nelson Marchezan Júnior apresentou um relatório, fez um discurso na 

Câmara dos Deputados dizendo que a Justiça do Trabalho gastou 25,5 bilhões de reais 

para gerar um benefício de 8,5. Ou seja, se tivéssemos colocado no orçamento da 

previdência 8,5 bilhões de reais sem a necessidade do TST e, permitam-me, pela 

pesquisa que fiz, talvez o Brasil seja o único país do mundo que tenha Justiça Trabalhista 

e Justiça Eleitoral. E perdoem-me com relação à Justiça Trabalhista, não, porque ela 

começou com Mussolini, na Itália. 

Vejam, 8,5 bilhões foi o que custou o benefício do TST, do que foi pago aos 

trabalhadores. Se não existisse o TST, nós teríamos economizado 17 bilhões de reais. O 

que me impressionou mais ainda é que esse parecer foi motivo de observações elogiosas 

por parte do Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, do STF.  

Muito obrigado e fico à disposição dos senhores. 

SR. JONAS PINHEIRO DE ARAÚJO: 

 Boa noite, senhores e senhoras que estão presidindo aqui a audiência pública, 

especialmente, em nome de todos, o Desembargador Amauri Pinto Ferreira.  

O meu nome é Jonas Pinheiro de Araújo, eu sou servidor do Tribunal de Justiça, 

desde 2010. Sempre fui e a minha família toda servidores públicos, com muito orgulho, 

em função do interesse público e também da nossa jornada enquanto brasileiros e 
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cidadãos. Trabalho aqui na Segunda Instância, na 6ª Câmara Cível, e no segundo 

mandato enquanto dirigente sindical do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda 

Instância, o SINJUS. 

Nós estamos aqui apenas com alguns colegas de trabalho, viemos apresentar 

algumas questões: primeiro, dizer que nós consideramos importante este esforço do 

Tribunal de ter construção no mesmo espaço em que tem os seus servidores; que possa 

cumprir com as várias questões, sejam administrativas, sejam jurisdicionais; que possa 

nos ajudar a prestar à população um bom serviço. Isso é importante, é o que nós 

almejamos para este espaço, que estejamos juntos. A comunicação, a viabilidade, a 

mobilidade dos processos facilitam muito. 

 Como foi dito aqui, com a construção, o que está sendo previsto é em torno – seja 

de pessoas que vão ter acesso aqui ao prédio, seja de servidores fixos e terceirizados, 

estagiários – de dez mil pessoas aqui, sem falar das demais pessoas que por aqui 

passam, ou porque moram, trabalham ou têm alguma questão relacionada a este espaço 

acima da Contorno, no Mangabeiras.  

 O que viemos tratar – e nós já tínhamos feito isso no primeiro momento em que o 

Tribunal decidiu vir, ter a sua sede aqui no prédio – é em relação à questão da 

mobilidade, que nós consideramos que impacta muito mais, não só os servidores aqui do 

Tribunal, e somos muitos, com relação ao custo do transporte, do deslocamento, mas 

também a população. Eu falo também da população da Região Metropolitana, que tem 

acesso aqui. Não são raras as vezes, recebemos pessoas de Santa Luzia, de Sarzedo, e 

estou falando apenas da Região Metropolitana, de Contagem, onde eu resido, mas 

também das regiões mais próximas, como a Raja Gabaglia, como a Cristiano Machado, 

esses grandes cinturões da Grande BH e de BH. 

 Nos preocupamos – não vi aqui a presença da BHTRANS, em que pese termos a 

presença da PBH, da Prefeitura –, pois não vi ainda nada que pudesse tratar da questão 

da mobilidade. Evidentemente, eu acredito que, em dois anos, quando está previsto o 
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início das obras, essas questões poderão ser tratadas. Mas nós esperamos 

concretamente que seja feito no projeto de mobilidade; para a população mais distante, 

que diminua o seu custo. Eu não estou falando apenas de servidor, mas também de 

servidor. O nosso custo aumentou e aumentou muito depois que nós viemos. Eu 

trabalhava no Centro, outros trabalhavam na Raja e vieram para cá. E também para a 

população, não só advogados, mas também outros cidadãos que vêm para o Tribunal.  

Eu digo isso porque, sem esse projeto de mobilidade, que diz respeito aos 

corredores, ao transporte coletivo integrado e outros, que seja compatibilizado, seja 

negociado e tratado com os órgãos competentes. Acho que o que nós chamamos de 

prestação jurisdicional não pode ser resumido apenas a uma sessão de julgamento, no 

final de um processo que é baixado, etc., mas também no conjunto desse investimento 

também social, que o Tribunal também tem sua responsabilidade. 

 Então, é nesse sentido que viemos aqui fazer o nosso apontamento a respeito, até 

porque, em 2017, o SINJUS fez uma reivindicação junto à BHTRANS em relação a isso, 

como seria feito, haja vista que nós estaríamos trazendo vários servidores. Naquela 

ocasião, dizíamos que não eram somente servidores, mas também outros cidadãos que 

viriam para cá, porque antes muitos acessavam a Raja, acessavam, por exemplo, a 

Goiás, o Anexo I e II ali, e agora teriam que vir pra cá.  

 Queremos apenas pontuar que, sem esse projeto mais robusto, mais consistente 

relacionado à mobilidade, esse Conselho de Prestação Jurisdicional fica limitado apenas 

àquelas questões internas ao próprio processo que costumeiramente fazemos aqui – e 

fazemos com muito orgulho – à nossa cidade. Apenas nesse sentido que queremos 

pontuar. 

 Outra questão – e aí diz respeito também aos servidores e aproveitando aqui a 

oportunidade para que seja registrado – é em relação à questão das jornadas, ou desses 

momentos em que os servidores vêm até ao Tribunal trabalhar. Por exemplo, não sei se 

vocês sabem, mas a nossa jornada aqui, começamos muito cedo, exatamente nos 
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horários de pico. E saímos para nos deslocarmos para nossas casas, exatamente nos 

horários de pico. São esses grandes volumes. Que haja uma discussão junto ao 

Presidente do Tribunal – e terão tempo para isso, não é? – aproveitando que o Tribunal 

está com uma resolução interna para unificar a jornada dos servidores em seis horas: 

aproveitar, em algum momento, para discutir a flexibilização dessa jornada de trabalho, 

para que seja oportunizada ao servidor uma flexibilidade maior, dentro dessa jornada de 

trabalho, para que ele possa, por exemplo, optar por se deslocar fora dos horários de 

pico. Isso vai favorecer, inclusive, o que chamamos de mobilidade, com a redução aqui de 

veículos, seja de transporte coletivo, seja também de pessoas nesse momento dos 

horários de pico. 

 Não sei se fui compreendido nessa segunda questão do apontamento que havia 

me referido.  É isso. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Essa questão já até foi dita pelos colegas nossos, o Pedro e a Gisella, também 

componentes da Mesa aqui. A fase que estamos tratando agora é a fase de Operação 

Urbana. E ela é necessária em razão da necessidade de quebra de parâmetros.  

 A aprovação da Operação Urbana não vai isentar que o TJ cumpra as obrigações 

relacionadas ao licenciamento urbanístico. Essa parte de obrigações relacionadas a 

trânsito e outras obrigações da mesma natureza serão tratadas nessa outra fase do 

licenciamento urbanístico.  

O Tribunal já deu entrada na Prefeitura para análise desse estudo de impacto de 

vizinhança. A Prefeitura fez algumas ponderações – se você quiser complementar, Pedro 

–, e o Tribunal está se ajustando a essas ponderações da Prefeitura. Mas essa parte de 

impacto de trânsito e urbanístico vai ser tratada em outra fase, não nessa fase de 

Operação Urbana. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 
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 Só complementando, porque, à medida que iniciamos a Operação Urbana, 

iniciamos o processo do EIVI, que é o Estudo do Impacto de Vizinhança. E a análise da 

BHTRANS, na verdade, está em andamento, está sendo feita. Fizemos uma série de 

estudos de trânsito e está sendo analisado pela BHTRANS.  

Então, é o que foi dito pela Gisella, e que o Marcelo reforçou: o fato de a Operação 

Urbana acontecer não isenta o Tribunal de fazer as mitigações de trânsito, etc., que estão 

sinalizadas pela BHTRANS. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Essa análise, essa demanda vai ser tratada em outra fase, que seria a fase de 

licenciamento urbanístico. Na verdade, não tratamos dela nessa fase, que seria de 

Operação Urbana. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 A BHTRANS não concluiu ainda o relatório dela. Está em andamento ainda o 

processo. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Em relação a essa segunda demanda, entendo que, pelo menos na Segunda 

Instância, já há a flexibilidade de horário. Não sei se o senhor queria ampliar essa 

flexibilidade, mas hoje já existe a flexibilidade. 

 Agora, visualizo também que essa demanda não teria muita ligação com essa fase 

de Operação Urbana do prédio. Talvez pudesse ser levado à Presidência. 

DR. JAIR FRANCISCO DOS SANTOS:  

Jonas, a Presidência do Tribunal está aberta a qualquer tipo de sugestão. Estamos 

ampliando pelo teletrabalho, há servidores com jornadas diferenciadas, mas o sindicato é 

sempre bem-vindo lá. Se o senhor quiser tratar, levar essas reivindicações para nós, 

podemos marcar. 

SR. JONAS PINHEIRO DE ARAÚJO: 
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 Perfeito. Para complementar e agradecer, para reforçar, sei que a primeira fase não 

está realmente definida, mas é sempre uma oportunidade para o Tribunal. Quando eu 

falei dessa questão da prestação jurisdicional mais voltada à cidadania, mais ampla, estou 

me referindo, por exemplo, à grande oportunidade, porque estamos saindo desse entorno 

da Contorno, dentro da Contorno, em que o cidadão sai das áreas mais distantes para vir 

até o Centro da cidade, está saindo um bom investimento, que vai trazer uma demanda 

importante para fora da Contorno. 

 Então, teremos vários cidadãos, não só advogados, mas vários cidadãos que vão 

chegar até aqui, é uma grande oportunidade para discutir com a Prefeitura, com a 

BHTRANS, essa questão da integração, que possa vir até o Poder Judiciário, em que o 

seu custo de deslocamento, não estou falando apenas de servidor, possa ser reduzido, 

possa ser otimizado, de modo que não tenha tanto impacto no deslocamento dos 

cidadãos até a sede. 

 Com relação à questão da flexibilidade, sei que o espaço pode não parecer o 

adequado, porque se trata de entidade sindical, mas também somos servidores, somos 

cidadãos, moramos aqui na cidade, na região metropolitana e, portanto, essa demanda, o 

servidor, especificamente em relação à flexibilização, para sair um pouco mais desse 

horário de pico, queremos registrar que ela é realmente importante e tem, de algum 

modo, a ver com o aumento, com a ampliação aqui do prédio na sede do Tribunal. 

Muito obrigado. 

SR. CREOMAR: 

Boa noite, senhores membros da mesa, senhoras e senhores convidados. 

O meu nome é Creomar. Estou representando aqui 44 proprietários do Condomínio 

Edifício Monticelli, situado na Rua Muzambinho, que corresponde a 85% a 90% de toda a 

fachada do empreendimento sul. Muitas indagações que farei aqui já foram realizadas, 

mas gostaria de enfatizar, embora já tenha tido resposta da mesa que não é o momento 

apropriado, mas gostaria de reiterar essa posição. 
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É óbvio que esse empreendimento é de grande impacto e vai causar muito 

transtorno para os que residem no entorno, principalmente os mais próximos aqui, da 

Muzambinho. Gostaria de indagar o seguinte: quais as medidas que serão adotadas para 

suportar o impacto no trânsito, uma vez que serão disponibilizadas 581 vagas de 

estacionamento, não sei se todas privativas, ou rotativas, ou qual o outro destino dessas 

vagas, para um público entre funcionários e visitantes na ordem de 9.500 por dia?  

Hoje, já sentimos o impacto muito violento em questão de estacionamento no 

entorno do Tribunal e ruas adjacentes. Provavelmente e certamente esse impacto será 

muito maior ainda, após essa conclusão. Essa é a primeira pergunta. 

Para não delongar muito, vou fazer a segunda pergunta. Também acho que já foi 

respondida, que está fora do processo de aprovação do Tribunal, mas gostaria de aqui 

solicitar, até por ser acho que uma obrigação da lei. O Tribunal promoverá a vistoria 

cautelar nos imóveis no entorno do empreendimento? Isso tanto para segurança do 

próprio Tribunal, para futuros questionamentos inadequados, quanto para segurança dos 

proprietários dos imóveis na questão da segurança de qualquer problema que venha a 

ocorrer. Falo isso, porque já tivemos vários exemplos na nossa cidade, como a 

construção do Shopping Anchieta, e também em uma obra bem menor, um transtorno 

violento com relação a desabamento de parte da Rua Cabo Verde, esquina com a 

Muzambinho. Era só o que queria posicionar. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Senhor Creomar, vou fazer o inverso: vou responder a segunda pergunta, que é 

mais fácil, primeiro. Certamente pelo porte da obra, iremos ter essa vistoria cautelar, sim, 

Nos imóveis do entorno, não há dúvida de que vai existir. 

 Voltando na primeira pergunta, acho que não há dúvida nenhuma para todos que 

essa fase, essa aprovação não exime o TJ de cumprir as providências advindas do 

licenciamento urbanístico. Mas, em termos de números, tentando fornecer um dado aqui, 

hoje temos já em torno de 230 vagas e estamos subindo para em torno de 580. Na 
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verdade, o número exato é 581 vagas. Uma grande quantidade dessas vagas são 

veículos oficiais e veículos de representação dos desembargadores. Certamente, não vai 

ser aberto para público externo e o acréscimo de vagas em relação a servidores vai ser 

bastante reduzido. Mas volto a dizer, todo este assunto, essas demandas serão tratadas 

em momento oportuno, que seria do licenciamento urbanístico. 

SR. CREOMAR: 

 Aproveitando já que citou que será tratado posteriormente... 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Na verdade, desculpe, já está até em tratamento, mas em paralelo, não faz parte 

exatamente deste momento, dessa iniciativa que seria de Operação Urbana. Então, já 

está em tratamento, mas em paralelo com essa iniciativa. 

SR. CREOMAR: 

 Gostaria de fazer uma nova pergunta em cima dessa resposta. Já que está 

correndo em paralelo esse novo estudo, a população que está sendo mais atingida, que 

seria a que está mais próxima às futuras obras, elas terão acesso a esse projeto? De que 

forma? Inclusive no EIV, e outros no RIMA e no EIA, teremos acesso a essas pesquisas, 

a esses estudos ou serão disponibilizados da mesma forma que foi citado antes, via e-

mail ou outro meio de mídia? 

DR. ISAAC HENRIQUES DE MEDEIROS: 

 Boa noite a todos. Meu nome é Isaac, sou diretor de licenciamento urbanístico da 

Prefeitura de Belo Horizonte, diretoria responsável pelo processo de licenciamento 

urbanístico.  

Vou tentar fazer uma fala aqui para deixar mais claras essas fases, esses 

momentos e esse paralelo. A Prefeitura de Belo Horizonte possui dois processos abertos 

para esse empreendimento. Um é o da Operação Urbana que, como a Gisella já explicou, 

é o foco deste evento de hoje, ele corre dentro deste processo. Então, quando se fala em 

outro momento ou em paralelo, fala-se nesse segundo processo, que é o processo de 



AM/DL - 33 

 

Estudo de Impacto de Vizinhança, que também se encontra hoje aberto, em curso, 

também de domínio público.  

Já foi apresentado pelo Tribunal de Justiça um primeiro Estudo de Impacto de 

Vizinhança, o chamado EIV. Esse documento já entrou na Prefeitura e já foi objeto de 

avaliação de todos os órgãos da Prefeitura que fazem parte do contexto dessa avaliação. 

Diferentemente do que o Pedro falou há pouco, até corrigindo a informação, todos os 

órgãos da Prefeitura já emitiram a sua avaliação e foi, há mais ou menos 15, 20 dias, 

emitido um relatório ao TJ solicitando complementações de informações, novos dados a 

respeito desse novo estudo que foi entregue.  

Hoje, a Prefeitura aguarda as correções, complementações que foram solicitadas e 

esse processo corre na Secretaria de Planejamento Urbano, o processo é público, está 

disponível para consulta. Lá está disponível o documento do estudo entregue, os 

relatórios técnicos da Prefeitura, inclusive este último relatório que foi entregue ao TJ 

solicitando as informações complementares.  

 Tão logo recebemos as informações complementares, uma nova rodada de 

avaliações é feita pela Prefeitura, avaliando essas informações prestadas e esse 

processo então é submetido, finalmente, a outro Conselho. Então, só pra explicar e 

entender esse caminho lógico do que vai acontecer em paralelo ao processo de Operação 

porque, obviamente, tudo isso só é possível, inclusive concluir avaliação dos impactos, 

uma vez que a Operação esteja aprovada e esse processo esteja concluído; mas, 

estando concluído o processo da Operação, assim como o empreendimento foi submetido 

ao Conselho de Patrimônio, ele será submetido ao CONPUR (Conselho de Política 

Urbana), que é o órgão responsável por chancelar e dar o aval às medidas que serão 

adotadas para a mitigação dos impactos identificados, incluindo os de trânsito, de 

circulação e mobilidade.  

SR. CREOMAR: 
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 Perfeito. Eu só não entendi qual o canal em que pode se consultar esses estudos. 

É no CONPUR? 

DR. ISAAC HENRIQUES DE MEDEIROS: 

 A consulta pode ser feita presencialmente, o processo é físico, diretamente na 

Subsecretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de Belo Horizonte. A Subsecretaria 

fica na Secretaria de Política Urbana, na Avenida Álvares Cabral 217. 

SR. CREOMAR: 

 Muito obrigado, boa noite a todos.  

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Boa noite, meu nome é Suzana Montandon, represento a vizinhança de entorno ao 

TJ e da futura obra de construção que está sendo feita uma leitura, não sei o porquê, 

tratada como uma ampliação, mas, para os profissionais da área, nós sabemos que serão 

duas obras de construção impactantes.  

 Sou arquiteta e urbanista e, antes de começar minha fala, gostaria de agradecer a 

fala do Senhor Ivan Pinto, como cidadã, não como profissional, como moradora. Ele falou 

com uma sabedoria própria, que eu gostaria que tocasse cada um de vocês que estão aí 

representando as diversas instituições ditas públicas. Como arquiteta e urbanista, eu 

lamento os instrumentos, as ferramentas de política urbana estarem sendo tratadas da 

forma como estão sendo, não ao interesse realmente a que se prestam de uma cidade 

melhor e uma cidade que atenda a todos.  

Então, o termo interesse público usado pelos representantes do TJ, até a 

justificativa que foi dada, não parece ser o interesse público dos moradores da Cidade de 

Belo Horizonte e do Bairro Serra e adjacências. Como arquiteta, parabenizo o colega 

Pedro pelo bonito projeto, entretanto, também vou lamentar, pois este parece ter sido 

desenvolvido distante desse estudo de impacto.  

Num primeiro momento, não criticando o seu trabalho, Pedro, e da sua empresa, 

vou contradizer a minha percepção pessoal, não sei se corresponde à percepção, mas se 
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você puder até voltar a luz para o projeto, por gentileza. Da forma que ele está 

apresentado ali – eu quero ser bem breve. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

Qual imagem você gostaria? 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 O primeiro slide. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Da implantação do projeto? 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Isso. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Essa? 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Não. A elevação. Perspectiva. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

  A da fachada. Essa aqui? 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

Sim. Você vê claramente um desequilíbrio na volumetria. Então, você diz que 

respeitou os limites de altimetria, etc. Você tem uma parte, nós não entendemos, eu 

profissional não entendo, porque, do anexo norte, naquela altimetria, sendo que você tem 

uma largura de rua maior na Trifana, com um espaço maior para desenvolvimento de uma 

altura, e o anexo sul com altura equidistante do TJ numa rua estreita de via local, onde o 

fluxo de entrada de trânsito para todo o Bairro Serra é por esta rua.  

Eu não entendi essa concepção, desprezando o entorno de fluxos de vias, porque, 

o Estudo de Impacto de Vizinhança é um instrumento para desenvolver a partir dele e não 

acompanhar. Parece que estão sendo processos em que os profissionais não têm 
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conhecimento desses impactos e isso não serve de circunstância para o desenvolvimento 

do projeto. 

Eu acho que nós aqui viemos para assistir a uma apresentação e parece que nem 

temos direito a essa consulta pública. Não foi feita essa etapa, como deveria ser, Gisella, 

minha companheira de profissão, uma consulta antes para o desenvolvimento do projeto. 

Entendo que o instrumento da Operação Urbana Simplificada e dessa Audiência Pública é 

no sentido de consultar antes e também ter um diálogo entre os profissionais desses 

impactos, para posteriormente a consolidação do projeto. Fica a minha sugestão. 

Projeto de volumetria, já falei. As larguras das vias são incompatíveis com o 

impacto. O meu colega Creomar apresentou aqui esses números. Nós vamos passar de 

um patamar de 3.500 usuários diretos hoje para quase dez mil usuários. E vocês 

acrescentam 600 vagas. O colega do próprio TJ, quer dizer, o interesse público aqui foi 

justificado para os nossos servidores, eles próprios já externam a sua preocupação com a 

mobilidade, com o fluxo, estacionamento, etc. 

Eu venho lamentar, só lamentar, graças a Deus o Doutor Ivan já colocou a nossa 

fala e tenho certeza, sim, Pedro e profissionais, Marcelo, etc, vocês têm uma ordem de 

grandeza do custo dessa obra, porque a obra de reforma deste prédio aqui, onde nós 

realmente temos um atendimento de interesse ao público, foi excluído um museu que 

atendia ao público, um teatro que atendia ao público. Então, eu não estou acreditando no 

interesse público dessa obra, mas acho que você pode fazer uma estimativa, uma ordem 

de grandeza – e nós sabemos o que estamos falando –, não precisa ser do orçamento, 

Marcelo, em que você tem o projeto executivo pronto, não.  

Quando fazemos um empreendimento, nós temos que ter uma noção, uma ordem 

de grandeza do custo dessa obra. Se para ajudar aos profissionais que estão aí, o custo 

de reforma, não de uma construção, de duas obras novas, só o custo da reforma foram 

quase oitenta milhões de reais. Não sei se a obra teve aditivos, etc, praxe das obras de 

reforma. É só isso e gostaria também, se realmente o TJ estiver interessado no interesse 
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público da cidade como um todo, dos impactos de trânsito, que respeitem o processo de 

impactos de vizinhança, que proponham ações verdadeiramente mitigadoras desses 

impactos que, certamente, vocês têm conhecimento.  

Como sugeriu o Senhor Ivan: o plano B, será que vocês realmente analisaram 

isso? É só isso que tenho a dizer. Agradeço, lamento e vou colocar aqui, sou funcionária 

pública, Marcelo e Gisella, sinto lhes falar: vocês não me representam. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Em relação à reforma, o valor foi em torno de oitenta milhões, realmente. Esse 

prédio, a estrutura dele, esse prédio atual é um dos melhores prédios de Belo Horizonte, 

só que, na verdade, o Tribunal não fez uma reforma nesse prédio, nós temos um conceito 

muito mais amplo do que foi feito, nós fizemos uma modernização nesse prédio.  

Então, esse prédio tinha em torno de 35 anos, ele é de 79, e ele ser, pela estrutura 

dele, um dos melhores prédios de Belo Horizonte, ele tinha uns conceitos de cabeamento, 

subestações, de climatização, antigos. Por que falo que foi uma modernização? Porque a 

grande parte dos equipamentos desse prédio foi trocada e deu uma sobrevida de, pelo 

menos, mais 20 ou mais anos à edificação. Então, se formos levar para esse lado, o 

custo-benefício da modernização foi muito bom para o Tribunal.  

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Com 80 milhões? Foi pouco? Isso é uma análise de eficiência que o senhor 

respondeu ao Sr. Ivan? 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Se formos levantar em termos de metros quadrados, são 53 mil metros quadrados. 

Se formos dividir 80 milhões por 53 mil, nós temos mil e alguma coisa por metro, que é o 

valor de mercado. A senhora, que trabalha na área, há de convir que é um valor muito 

próximo do que é pensado para uma modernização do prédio, menos de R$ 1.500,00 por 

metro quadrado para troca de todo sistema de ar-condicionado, troca de todos 

acabamentos. 
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SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Sim, Marcelo, enfim, acompanhei a obra, vi a transformação dessa obra, apesar, 

como já foi colocado até por vizinhança bem imediata, do barulho que persiste, isso nunca 

foi pensado, são instrumentos para equipamentos de uma antiga Telemig, equipamentos 

de computadores antigos para refrigeração, etc e tal, e que hoje continua incomodando e 

não sei como isso vai ser tratado na fase executiva do projeto. Fica até uma sugestão. 

Isso foi um valor. Só coloquei o valor aqui para os profissionais se não souberem, acho 

até um descaso com o dinheiro público, com os nossos impostos, vocês não terem uma 

ordem de grandeza do custo dessa obra. É provável que vocês tenham, sim, então, que 

isso fique claro já que aqui é uma audiência pública, não uma consulta pública. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Quando cheguei nesse valor de modernização, todos os profissionais que 

trabalham na área de engenharia entenderam que esse valor é um valor bastante 

compatível com o que foi aplicado ao prédio. 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 A minha pergunta foi em relação ao custo dessa obra, que é uma estimativa de 

custo, que é uma etapa básica para você conceber um projeto e ter as análises que você 

mesmo falou, de eficiência e custo-benefício. 

SR. PEDRO DOYLER CÉSAR: 

 Colocando as ponderações em relação ao projeto, antes, só para abalizar os 

números, que estão ditos em população. Hoje, o Tribunal tem aproximadamente três mil e 

quinhentas pessoas trabalhando, entre usuários fixos, servidores, magistrados e 

terceirizados, e tem um público flutuante em torno de mil e quinhentas pessoas. Então, 

hoje, já existe uma circulação em torno de cinco mil pessoas. 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Quatro mil, setecentos e setenta, número do TJ. 

SR. PEDRO DOYLER CÉSAR: 
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 Então, está bem próximo, estou falando números aproximados, não estou mentindo 

no número. 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Sim, vai dobrar esse número. Só que a sua conta não fecha com o fluxo dessa rua, 

dessas ruas próximas e do impacto... 

SR. PEDRO DOYLER CÉSAR: 

 Sim, só porque você tinha falado três mil e quinhentos com o público flutuante, só 

para contabilizar os números. Em relação à implantação, você pediu uma justificativa. 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Sim, você tem uma parte de terreno bem maior, a altimetria lá foi bem poupada, 

inclusive como impacto de vizinhança; e a do anexo sul foi explorada ao máximo, diga-se, 

posso estar enganada, mas, do ponto de vista técnico, parece que o TJ também está 

querendo usufruir do último momento da legislação antiga com essa Operação Urbana. 

Porque, com os novos valores aprovados pela lei que você cita, que está sendo 

desenvolvido o decreto e que foi aprovada pela Câmara dos Vereadores, ela não 

permitiria esses limites máximos. 

SR. PEDRO DOYLER CÉSAR: 

 A Gisella vai complementar, mas só para deixar claro que, na verdade, a Operação 

Urbana é justamente a flexibilização dos parâmetros, então, independente de qual lei que 

nós usamos, estamos flexibilizando parâmetros. 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Sim, eu sei disso.  

SR. PEDRO DOYLER CÉSAR: 

 A lei vigente ou a que virá não alteraria o processo de forma alguma. 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 
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 Um estudo criterioso de impacto não só local, o projeto tem que estar em 

consonância com esses impactos regionais, ou seja, do ponto de vista local, regional e 

para a cidade. 

SR. PEDRO DOYLER CÉSAR: 

 Só para completar, em relação à lei nova, ao contrário, nós estamos muito mais 

adequados aos conceitos da lei nova, como fruição urbana, como diminuição das vagas 

de veículos leves, trazendo menos atração ao transporte privado. 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Mediante contrapartidas financeiras, não? 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Eu gostaria só de esclarecer esse ponto com relação à legislação. Hoje nós temos 

a possibilidade de coeficiente de aproveitamento 1. 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Sim. Foi permitida sete vezes mais. 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Sete vezes não, porque falamos sete de coeficiente bruto, porque é bruto e líquido, 

então tem essa diferenciação. 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Em termos de percentual, quanto Gisella, por favor? 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Eu só quero colocar, porque você disse que estaríamos utilizando do “apagar das 

luzes” da legislação em vigor. Isso é um equívoco, porque, com o novo Plano Diretor, 

esse coeficiente de aproveitamento tem possibilidades, inclusive, de ampliar... 

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Mediante contrapartidas financeiras. 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Só um minuto, deixe-me terminar. 
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 Então, o cenário de hoje, ele só poderia 1, sem contrapartida financeira, para ir 

para além do 1. No novo plano, ele teria 1 com contrapartida financeira para chegar no 

coeficiente de 2. Estou falando de coeficientes líquidos. A Operação Urbana vem tanto no 

cenário atual, quanto na mudança da legislação, para promover uma possibilidade de 

flexibilização de parâmetros. 

 Nesse cenário, acho que eu tenho que reforçar a fala do Pedro, não estou no papel 

de defender projeto, não é esse o caso, que tenhamos algumas obrigações postas nessa 

Operação Urbana que vão de encontro a uma intenção de revisão de Plano Diretor. O que 

estamos falando? Exigência de taxa de permeabilidade em terreno natural; a relação da 

edificação com o entorno, aquela ponta da fruição pública; essa qualificação ambiental da 

edificação. Não estamos dizendo que não existe ampliação de potencial construtivo. Isso 

existe nos dois cenários, então não há por que fazer referência a um “apagar de luzes” da 

legislação vigente. A Operação Urbana simplificada pode acontecer tanto no cenário atual 

quanto na virada de Plano Diretor, sem nenhum tipo de alteração.  

Eu não tenho, por exemplo, um cenário a que pudesse hoje 2.7 e, no futuro, 1 se 

pudesse ser esse o exemplo de uma área dentro da Contorno. Então, está saindo do 

igual, do 1 para 1.   

SR.ª SUZANA MONTANDON: 

 Eu vou repetir a minha fala aqui. Eu lamento que essa Operação Urbana não esteja 

sendo utilizada como um instrumento de eficiência da infraestrutura urbana como um 

todo, ela está sendo analisada pontualmente e como um mero cumprimento de etapas 

processuais, tipo audiência pública, licenciamento, distante de um olhar total, Pedro, do 

entorno urbano e do benefício que atenda plenamente ao interesse público. Eu já encerrei 

a minha fala. Obrigada.  

SR. HIRAM SARTORI: 

 Boa noite. O meu nome é Hiram, também sou vizinho aqui da obra de construção 

dos dois prédios, e esse desenho que acabou de entrar eu ia até falar dele. Eu não vou 
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negar que ele é um ponto de vista muito interessante, em que você vê ali prédios bonitos, 

do lado de lá da Afonso Pena, e eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer ou 

acontece com quem usa hoje a edificação já existente.  

Quem vem pela Afonso Pena e sai pela Afonso Pena, no atual estágio de coisas, 

não tem noção do que acontece já hoje em alguns horários do dia nas duas ruas que dão 

entrada para o bairro e que dão saída do bairro.  Nós já temos, em alguns horários do dia, 

a formação de, não vou dizer congestionamento porque seria um exagero, mas alguns 

entraves principalmente aqui na rua de cima, a Rua Muzambinho, aquela da entrada para 

o bairro e também lá embaixo, ali do lado do hotel, isso também acontece. 

Eu estava começando a dizer que eu não tenho muito para falar hoje, porque tem 

muito pouca coisa que eu vi e não seria delicado falar sem conhecer, mas eu queria falar 

do que eu vi.  

Quando o senhor arquiteto mencionou ali o projeto, o senhor foi muito caprichoso 

com a ponta do anexo norte, o senhor caprichou, falou de como era bonito ali aquele lugar 

onde está o anexo norte, realmente tem um pedaço muito verde ali, parece que há uma 

praça, ficou muito bonito.  

Agora, do outro lado, e aí eu queria lembrar e o senhor haverá de concordar 

comigo, o senhor não falou nada. No anexo sul, o senhor não falou nada. Não tem uma 

praça, não tem um afastamento, não vi. Não vi e não vou poder falar, porque eu não sei 

como é. Realmente eu não sei como é.  

O que nós vemos, da mesma forma que aquele ponto de vista de quem está do 

outro lado da Afonso Pena mostra uma obra muito bacana para quem chega pela Afonso 

Pena e sai pela Afonso Pena, o que nós hoje vemos é uma realidade diferente. É um 

bairro residencial, principalmente da Afonso Pena para cá, para dentro em direção à 

Serra, totalmente residencial, são ruas realmente estreitas, ali mesmo a Pirapetinga 

termina na Muzambinho, não tem continuidade, enfim nós estamos preocupados de 

verdade, muito preocupados. O que vai ser? Como é que vai ser?  
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Eu queria fazer algumas indagações. A primeira indagação, desculpem-me a 

ignorância, eu deveria saber isso, mas esse momento de Operação Urbana que está para 

ser aprovado, ao fim da aprovação da Operação Urbana, o que vai acontecer? Qual é o 

significado dessa aprovação?    

SR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Esclarecer o que é o objeto, o que é o instrumento Operação Urbana? Seria isso? 

SR. HIRAM SARTORI: 

Sim, qual é o resultado dela quando ela for aprovada?  

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Então, vamos só entender o que é o instrumento antes de qualquer coisa.  

 Estamos tratando de um projeto específico localizado nesse terreno, com esse uso 

e onde tem que estar previsto no projeto de lei todo parâmetro que for flexibilizado. 

Estamos em uma etapa de audiência e, logo depois dessa audiência, é necessária 

a assinatura de um termo de conduta urbanística em que eles se comprometem a manter 

todas aquelas exigências que foram apontadas no momento anterior por parte da 

Secretaria de Política Urbana e de Planejamento Urbano. Depois, será elaborado um 

projeto de lei. Esse projeto de lei vai para a Câmara. Então, os Vereadores aprovam ou 

não aprovam um projeto de lei dessa Operação. Caso esse projeto de lei seja aprovado, 

com base nessa nova lei de como usar essa parte da cidade, ele vai poder entrar com a 

aprovação de um projeto com licenciamento desse empreendimento.  

 Então, enquanto não existir um projeto de lei aprovado na Câmara que diga: o seu 

parâmetro urbanístico flexibilizado é esse, vai sair disso para isso, você vai ter que 

cumprir tais exigências, esse projeto não pode seguir na aprovação dentro da Prefeitura.  

 Então, muito do que foi falado de momento posterior, em termos de estudo de 

impacto sobre vizinhança é porque, caso não exista esse projeto de lei que flexibilize 

parâmetros, eu não tenho nem o que avaliar enquanto empreendimento de impacto.  Não 

é que eu não tenha o que avaliar, me complemente, por favor, Isaac.  
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 Toda análise que está sendo feita, porque eles optaram por entrar de forma 

conjunta em duas frentes, Operação Urbana e avançando já na discussão do 

empreendimento de impacto, ela está sendo pautada nos parâmetros postos nessa 

operação. Então, se essa Operação Urbana avance e tenha o projeto de lei aprovado, aí 

ele vai cumprir todo o processo, todo o rito do empreendimento de impacto.  

Caso essa Operação Urbana não seja aprovada dentro da Câmara, não existe a 

possibilidade de utilização desses parâmetros flexibilizados. Então, teria que entrar com 

um novo projeto caso o TJ caminhe com a continuidade de utilização do terreno para 

outra análise de empreendimento de impacto.  

Então a Operação Urbano o que ela diz? Quando o Tribunal de Justiça procurou a 

Secretaria de Planejamento Urbano e apresentou o projeto, o projeto original não era 

esse projeto que está aqui. Dentro da Secretaria, foram apontadas uma série de 

alterações nesse projeto, porque existiam algumas questões que nos eram caras 

enquanto política urbana, enquanto planejamento urbano. Então, existiam questões que 

não eram de origem do projeto do Tribunal de Justiça, por exemplo, aquela área de 

fruição pública, aquela grande praça naquela ponta do terreno.  

Outras questões também eram centrais para nós. Colocamos que só era possível 

caminhar com esse projeto caso vocês resolvam, minimizem a questão de taxa de 

permeabilidade. Nós não vamos abrir mão de taxa de permeabilidade de terreno natural, 

que era uma forma de garantir uma qualificação ambiental para esse pedaço da cidade. 

Era imprescindível também que se passasse previamente no Conselho de Patrimônio, 

que existe uma inserção de uma edificação, de duas novas edificações, de uma 

ampliação do Tribunal com construção de dois novos edifícios e que isso tem uma relação 

com a Serra do Curral, então, isso tem de ser tratado no Conselho do Patrimônio. 

O Conselho do Patrimônio vai ter de avaliar se é adequado, se não é adequado e 

nós, já de origem, colocamos: entendemos que não deve haver superação da altimetria 

da edificação existente. Então, toda a tratativa dentro do Conselho, que foi em relação à 
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altimetria, em relação à taxa de ocupação, em relação à taxa de permeabilidade, e depois 

que eles avançaram, eles reapresentaram esse projeto com as adequações que tínhamos 

demandado.  

Há muita coisa que foi alterada a partir do primeiro projeto.  Quando falamos de 

ganho urbanístico, falamos dessas medidas que pedimos, de modificação de projeto. Só 

para esclarecimento de dúvidas. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

Gostaria, se me permitem, de caprichar um pouco mais na explanação do bloco 

sul, já que me solicitaram. 

No bloco sul, o que temos hoje é, vemos por aqui, um muro. Neste ponto, é uma 

grande contenção, com 12 metros aproximadamente de escavação. Esse muro tangencia 

aqui, vemos que tem outra linha à frente. Então, a primeira coisa que fizemos foi alargar 

esse passeio em todo seu perímetro, tanto na Afonso Pena, quanto na Muzambinho e 

quanto na Pirapetinga. Alargar consideravelmente o passeio. 

SR. HIRAM SARTORI: 

Desculpe, para quanto? 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

Aqui, deve ter em torno de três metros. Não sei o número de cor. Aqui vemos 

consideravelmente quase que dobra. Então, temos quatro ou cinco metros aqui e mais 

uma área de jardinário com uns três metros. Então, uns oito metros de afastamento aqui. 

SR. HIRAM SARTORI: 

Mas ali, na Muzambinho, você fala em três? Então, não é tão grande. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Não, é porque o de lá tem dois. 

SR. HIRAM SARTORI: 

 Não houve um alargamento assim tão substancial. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 
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 Cinquenta por cento da área do passeio. E ainda tratamos toda a área térrea com 

jardins. Então, temos um cinturão verde permanente, que circunda toda a área, sem 

gradil, hoje murado. Assim, temos toda a área que faz o cinturão verde, em um nível como 

se fosse continuação do greide da rua. Então, mantemos o greide da rua com essa 

continuação ali. 

SR. HIRAM SARTORI: 

 E o prédio está afastado quanto? A testada do prédio está a quanto da rua? 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Temos os afastamentos exigidos por lei. Aqui, quatro metros de afastamento. 

SR. HIRAM SARTORI:  

 Mais os três do passeio? 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Mais os três de passeio.  

SR. HIRAM SARTORI: 

 Você me desculpe, mas como te falei. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Estou falando números arredondados, pode ser que isso difira um pouco. Não 

estou com o projeto técnico executivo aberto na mão aqui. Estou falando, de cabeça, em 

termos conceituais. 

SR. HIRAM SARTORI: 

  Diferença de meio metro ninguém reclama.  

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

  Só para não ser leviano lá na frente, e me questionarem de um número não tão 

correto. E aí temos todo esse prédio, ele é solto, como vemos na imagem. Para que não 

criemos um paredão na frente, aqui em cima, na Afonso Pena, ele é todo solto, aqui sem 

pilotis, com espelho d’água. Ele é leve na paisagem ali. E, aqui, temos, além do nível do 
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cinturão verde, tivemos o cuidado de fazer ainda uma jardineira, no nível térreo, que faz a 

amenização do impacto verde em segundo nível, além da rua também. 

SR. HIRAM SARTORI: 

  Sim. Isso na fachada da Afonso Pena? 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

Em toda a fachada. Aqui, vemos a Pirapetinga. Está vendo aqui? 

SR. HIRAM SARTORI: 

 Não. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Esse aqui é o fundo, Muzambinho com Pirapetinga, essa imagem de baixo. 

SR. HIRAM SARTORI: 

  Sim, pois não, desculpe, estava na de cima. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Então, temos todo o verde embaixo, mais um verde todo em cima. O prédio 

totalmente recuado e sem gradil para a rua. Hoje, o que temos é um muro de concreto, 

com um grande arrimo de 12 metros. 

SR. HIRAM SARTORI: 

  Mas o muro de concreto tem dois metros e pouco.  

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

  Que você não consegue ver.  

SR. HIRAM SARTORI: 

 Mas não tem nada para ver também. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Tudo acima de 1,80 metros gera uma barreira visual. A nossa ideia é criar uma 

permeabilidade visual para dentro do terreno com esse verde, completando o passeio e 

fazendo uma belíssima requalificação para essa quadra, que é ruim de circular da forma 

como está agora. Com esse cinturão verde, ficará mais agradável e tudo mais. 
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SR. HIRAM SARTORI: 

  Não é ruim de circular não, é um lugar muito agradável de morar. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Você me desculpe, corrigirei minhas palavras e serei um pouco mais delicado. 

Você caminhar ao lado de um muro de concreto de dois metros de altura não é tão 

agradável como poderia ser com um jardim afastado e verde. 

SR. HIRAM SARTORI: 

  E você sabe me dizer qual o uso da fachada da Muzambinho, no prédio projetado? 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

  Claro, na verdade o uso do prédio é. 

SR. HIRAM SARTORI: 

 Não, ao nível do solo eu pergunto. O que você tem na fachada ao nível do piso, ao 

nível do greide da rua? É entrada do prédio? É entrada de garagem? É saída de 

garagem? 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Nesse nível aqui, estamos olhando, a Muzambinho está aqui. 

SR. HIRAM SARTORI: 

 Isso. 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 A lateral da Muzambinho. Aqui, nesse nível, é o rol de entrada do prédio onde tem 

o semi-pilotis com o espelho d’água. 

SR. HIRAM SARTORI: 

 Desculpe, não entendi. É o rol de entrada… 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 É o rol de entrada e o semi-pilotis, que mostrei lá, com um grande espelho d’água. 

Dá para ver até o reflexo d’água aqui, está vendo aqui na parede? 

SR. HIRAM SARTORI: 
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 Então é tráfego de pessoa só. Não há tráfego de veículos nessa fachada? 

SR. PEDRO DOYLE CÉSAR: 

 Na Muzambinho, não. O tráfego de veículos está na Pirapetinga. Todo acesso de 

veículos se dá, vou mostrar na implantação, ele acontece aqui pela Pirapetinga. Temos 

um acesso de veículos aqui. Tem um acesso de veículos aqui, tem um acesso que já 

existe hoje aqui de veículos e um outro acesso de veículos que estamos colocando aqui. 

 Essa fachada aqui, na verdade, ela é só, digamos, contemplativa. Você não tem 

nenhuma circulação interna ao prédio aqui, não – na Muzambinho. O acesso de veículos. 

Há um acesso de pedestres aqui pelo fundo também, pela Pirapetinga e outro aqui pela 

Afonso Pena. E aí exploramos todos esses verdes que estão lá, jardins, jardins sobre o 

terreno. Então, temos todo esse verde que preocupamos em manter sem gradil, 

novamente reforçando isso, porque acho que isso é um ganho urbanístico enorme. Quem 

dera se todos os nossos prédios tirassem todos os muros e gradis da nossa cidade. 

Teríamos uma cidade muito mais agradável de viver. 

SR. HIRAM SARTORI:  

 Agradeço as explicações do Senhor Pedro e da Senhora Gisella. 

 Agora quero perguntar outra coisa. Acho que é a Gisella que vai me informar ou 

talvez o Isaac. A fase da Operação Urbana Simplificada deveria preceder as outras, pelo 

que foi falado, mas já está andando em paralelo, não é? 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Sob risco do próprio Tribunal de Justiça. Ele está assumindo o risco de avançar 

com o estudo, mesmo antes de ter um novo projeto de lei ainda aprovado. Isso é muito 

comum acontecer. 

SR. HIRAM SARTORI: 

 O órgão licenciador não deveria se opor a isso? 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Não. Isso pode acontecer em outros empreendimentos de impacto. 
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 Inclusive, você quer falar um pouco, Isaac? 

DR. ISAAC HENRIQUES DE MEDEIROS: 

 Neste caso, estamos falando do Tribunal de Justiça, mas, se fosse qualquer outro 

empreendimento, a Prefeitura de Belo Horizonte lida da seguinte forma com essa 

situação: o empreendedor vai propor um projeto que foi reconhecido o interesse de fazer 

uma Operação Urbana para ele, mas que ele ainda não tem a lei aprovada dessa 

Operação Urbana. Então a Prefeitura acata o pedido de licenciamento, o protocolo do 

estudo de impacto, mas o avançar dele e a ida ao Conselho de Política Urbana para 

estabelecer as medidas mitigatórias, compensatórias dos impactos fica condicionada à 

aprovação dessa lei. 

 Então, quem corre o risco, neste caso, é o proponente do projeto, porque ele dá 

início a um procedimento de licenciamento de um empreendimento que está ainda 

dependendo de uma autorização legislativa para se tornar viável. Isso é uma prática que 

não é estranha dentro da Prefeitura, não é a primeira vez, este caso, e a Prefeitura lida de 

maneira muito tranquila, porque quem corre o risco é o proponente. Caso daqui um mês, 

dois meses, a Operação Urbana não se concretize, supondo esse cenário, o projeto de 

licenciamento urbanístico também perde seu objeto, porque esse projeto não é aprovável. 

 Então, não sei se fui claro, mas acho que a Prefeitura lida dessa forma. 

SR. HIRAM SARTORI:  

 Entendi. Estou quase acabando, porque agora estou começando a entender. 

 Então, já está andando o licenciamento, para adiantar, risco do próprio Tribunal. 

Bacana. Vai ter um momento que vai ser feita toda a avaliação dos impactos ambientais. 

Seria essa fase que eles já começaram ou é posterior ainda? Essa fase. 

DR. ISAAC HENRIQUES DE MEDEIROS: 

 Já há o processo aberto para o licenciamento e a avaliação do estudo que já foi 

protocolado por eles. 

SR. HIRAM SARTORI: 



AM/DL - 51 

 

 OK. Agora é uma fala para a Gisella. Quando está sendo feito esse processo de 

regulação urbana e está sendo tudo avaliado, você falou que foi no Patrimônio. Parece 

que foram algumas pessoas entrevistarem no prédio, mas eu não vi, foi uma coisa rápida. 

Eu queria saber como nós podemos, além do que foi dito pelo Isaac, ir lá e ler processo, 

mas como nós podemos ter uma atenção especial, e eu estou pedindo atenção especial 

mesmo, ou da Prefeitura, talvez não sei se é o caso, ou do próprio Tribunal, para que nós 

possamos participar mais de perto – nós, do entorno mais próximo, pelo menos – dessas 

consultas, para que possamos participar do licenciamento, ou seja, sermos mais ouvidos. 

 O senhor Hiram falou que recebeu um … Seria um panfleto? Tenho aqui um papel 

muito pequenino que, por acidente, foi o nosso companheiro, o nosso vizinho que estava 

tirando uma fotocópia, viu e tirou, assim que ele ficou sabendo disso. Tudo bem que foi 

colocado no jornal, eu sei que o senhor deu uma entrevista, mas eu queria pedir que nós 

participássemos mais. Como nós poderíamos participar ou fôssemos mais convidados a 

participar? Porque também, se isso for do interesse da cidade, não é um grupo de prédios 

que vai impedir isso de acontecer. Não tem jeito, não é um grupo de moradores que vai 

impedir acontecer, mas o que vai ficar para nós depois é para toda a vida, até onde der, 

mas é daqui para sempre. Então, eu queria saber qual seria o caminho para estarmos 

mais integrados, participarmos efetivamente, realmente opinando, nesse processo de 

licenciamento? E não apenas ir, ter que procurar um documento. No dia a dia de todo 

mundo, acho que o de vocês deve ser a mesma coisa, nós focamos muito no que temos 

de fazer. Cada um tem o seu trabalho e, quando vemos, já está acabando o prédio, já 

está inaugurando.  

 O que pode ser feito, Gisella, Isaac ou o próprio Tribunal, o que nós podemos 

fazer? O que nós podemos assumir e combinar, tentar construir? Porque o Senhor 

Marcelo falou que nunca tinha feito, parece, ou é a segunda vez que faz uma audiência 

dessas. Para nós, também é a primeira vez que aparece um prédio tão grande na frente 

da nossa casa. E eu sei que a Prefeitura tem experiência de fazer isso. Os colegas da 
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Prefeitura –digo colegas porque eu sou engenheiro também – têm o hábito de fazer esse 

tipo de processo. Como nós podemos participar mais, além de apenas ter que ir lá e 

consultar processo? Existe algum canal, alguma possibilidade? Alguém pode me dar uma 

palavra? 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Respondendo: só no contexto da Operação em si, ela pressupõe uma análise feita 

pelo empreendedor de entorno, inclusive faz parte do processo uma escuta, definida uma 

área de abrangência, onde eles têm que fazer a escuta da população. Então, compõe o 

processo todo esse trabalho de escuta. Nós exigimos também, para anteceder essa 

audiência pública, a divulgação, com pelo menos 15 dias de antecedência, em dois 

grandes veículos de comunicação, mais a publicação dentro do Diário Oficial do 

Município, mais essa publicidade de panfleto ou o que seja. Pode ser que ela não alcance 

a quantidade de pessoas suficientes, isso é muito comum, é difícil promovermos um 

momento de troca com a sociedade, em que ela alcance todos. O processo pode ser 

consultado por todo e qualquer cidadão, em qualquer momento. E eu acho que, no que 

diz respeito à Operação Urbana, ela tem um momento adicional de ouvir a população, 

porque ela é tratada também dentro do Legislativo. Eu acho que aqui a audiência é para 

trazer, inclusive para o Tribunal de Justiça, vários olhares de quem está no entorno, do 

que significa para essa população esse empreendimento, de tocar o Tribunal e de 

algumas questões que são levantadas na audiência serem tratadas pelo Tribunal, serem 

consideradas em vários processos seguintes, não só neste momento aqui, da construção 

da Operação. E nós temos depois, posterior, esse momento na Câmara.  

 Agora, dentro do EIV, nós temos também todo um outro processo. Eu vou passar 

para o Isaac, para que ele possa elencar, inclusive a apresentação do EIV dentro do 

Conselho de Política Urbana, como ele já falou anteriormente. 

DR. ISAAC HENRIQUES DE MEDEIROS: 
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 Eu queria dizer, antes de mais nada, que a participação da população, o 

recebimento de sugestões, críticas e a participação efetiva dentro dos processos são 

muito caros para a Prefeitura de Belo Horizonte, em especial, para a Secretaria Municipal 

de Política Urbana. 

 Vou responder. Então, a Gisella já deu vários caminhos aqui, alguns já percorridos. 

Essa consulta que foi feita no seu prédio pode ter sido dentro do processo de Operação 

Urbana ou pode ter sido feita dentro do processo do licenciamento, porque a Prefeitura 

exige também que a empresa que faz o estudo de impacto para o empreendedor, neste 

caso o TJ, faça uma consulta à vizinhança, uma consulta até mais ampliada em termos de 

abrangência do que a da Operação Urbana. 

 Tem essa etapa aqui, de audiência. Vai ter um momento da Câmara, onde vai se 

discutir o projeto de lei que será enviado no caminhar desse processo da Operação 

Urbana.  

Agora, respondendo, dentro do que compete à minha Diretoria, que é a de 

Licenciamento Urbanístico, toda a participação para além dessa questão da pura e 

simples consulta ao processo é muito bem-vinda dentro da nossa Diretoria. Então, 

quando fiz o convite, primeiramente para ir à Secretaria consultar o processo, não é 

simplesmente fazer uma consulta formal a documentos. Estamos à disposição de toda a 

comunidade, de toda a vizinhança, morador, pessoa física, jurídica, entidade 

representativa, síndico, qualquer pessoa pode nos procurar no décimo terceiro andar, 

onde está o processo. Podemos agendar uma reunião, discutimos, acolhe, escuta, colhe 

sugestões, críticas e abre o processo para disponibilização de consulta, e também de 

escuta, e até de participação direta. 

 Havendo a aprovação do projeto de lei, esse projeto caminhando na sequência que 

foi apresentada aqui, ainda tem a instância Conselho de Política Urbana, que seria mais 

um momento de participação da sociedade, onde ela pode ir lá apresentar novamente 

sugestões, críticas, questionar uma medida mitigadora, pedir uma outra. E, dentro da 
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nossa legislação, a despeito desta audiência pública que está sendo realizada aqui hoje, 

no contexto da Operação Urbana Simplificada, o processo de licenciamento urbanístico 

de impacto também pode acolher uma audiência pública.  

 Então, acho que os canais estão informados e ficaria muito agradecido se vocês 

pudessem contribuir dentro do processo de licenciamento, porque, toda vez que a 

sociedade participa conosco nos processos de licenciamento de empreendimento de 

impacto, colhemos bons frutos entre empreendedor, vizinhos e Prefeitura. 

SR. HIRAM SARTORI: 

 Deixe-me perguntar, então. Agora, vou fazer um pedido e vou encerrar. Não sei, 

acho que devo pedir isso para o Tribunal. Queria pedir que pelo menos a área de impacto 

imediato, talvez aí os prédios exatamente no entorno, são prédios residenciais mesmo, 

são condomínios, pessoas que já moram aqui há muito tempo, até pessoas bem mais 

velhas do que eu, queria pedir que esses prédios fossem convidados para as próximas 

etapas, mas convidados, talvez, com uma carta, com AR, para podermos acompanhar, 

para podermos saber o que está acontecendo.  

 São cinco anos. Acredito que antes disso esse prédio estará pronto. Não acredito 

que vá demorar tanto. Mas estou pedindo ao Tribunal que faça essa atenção, pelo menos 

com o entorno mais imediato, que participemos do processo, “olhe, vai ter tal etapa”, 

porque, da mesma forma que o Tribunal falou várias vezes que quer o bem aqui da 

sociedade, nós fazemos parte da sociedade, nós também queremos o bem das coisas, 

não queremos ir contra nada. Queríamos participar um pouco mais. 

 O que é possível fazer em relação a isso, Senhor Marcelo? 

SR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Caso haja novas reuniões, acho que não há dificuldade por parte do Tribunal de 

atender. Acho que é possível sim. 

SR. HIRAM SARTORI: 
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 Tem algum problema, da parte da Prefeitura, que isso seja feito? Um tratamento 

diferenciado? 

SR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Podemos, em próximas reuniões, próximas etapas, caso haja uma necessidade de 

dividir. 

SR. HIRAM SARTORI: 

 Queria que fôssemos notificados, fossemos noticiados: “olhe, tal etapa vai 

acontecer”, “olhe, passamos tal etapa”. Queria que fossemos informados mais 

diuturnamente. Estou pedindo.  

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 No que diz respeito à prefeitura, vocês conseguem acompanhar isso, tanto na 

secretaria, quanto no próprio site da prefeitura, mas o que não impede o Tribunal de fazer 

essa comunicação mais direta com o entorno.  

 Acho que é muito justa a colocação por parte dos moradores. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Podemos considerar que as próximas fases ajustamos dessa forma. Faremos o 

convite para a apresentação das próximas fases. 

SR. HIRAM SARTORI: 

 Muito obrigado. Nós só queremos participar, só queremos entender o que está 

acontecendo. 

 Senhor Marcelo, Gisella, Pedro, Isaac, demais membros, obrigado a todos. 

 Boa noite. 

SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 

 Moro aqui em frente à lateral do Tribunal, na Rua Muzambinho. Boa noite à mesa, 

boa noite aos vizinhos aqui, do bairro. Parabéns, Hiram, pela sua fala. Senti falta da 

resposta quando você perguntou pelo plano B. E, diferentemente do Doutor Hiram, eu 

tenho uma posição política. Eu sou torcedora do Clube Atlético Mineiro. 
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 Voltando ao nosso assunto, Gisella, os procedimentos para instituição da Operação 

são de um decreto. Esse decreto é de que ano, você… Por acaso, também sou 

engenheira e também tenho, como o Hiram, que também é engenheiro, também tive 

muita dificuldade no entendimento global do que nos foi apresentado e, com muita 

pesquisa, com muita boa vontade dos meus dois instrumentos, Tico e Teco, eu consegui 

entender.  

 Agora, eu queria saber de quando é esse decreto. 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 A última revisão do decreto de Operação Urbana é de 2016.  

SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 

 E o início dele? 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Não. Já tratamos de operações urbanas simplificadas do município há mais tempo. 

Houve uma revisão em 2016 na tentativa de incorporar um olhar mais criterioso com 

relação às operações urbanas simplificadas, que seriam essas medidas que iam muito 

mais de encontro ao que estávamos discutindo enquanto novo Plano Diretor. 

 Então, em 2014, quando nós tivemos a 4ª Conferência de Política Urbana, 

trouxemos várias formas de olhar os empreendimentos na cidade. E sentimos uma 

necessidade de incorporar isso dentro do contexto de Operação Urbana Simplificada. 

 Então, começamos, passamos a exigir um olhar mais cuidadoso para essas 

operações. Então, essa revisão acontece em 2016 muito nesse sentido. Nela, tratamos, 

inclusive, das operações, falamos o que cabe à Operação Urbana, que ela pode ser por 

parte do poder público ou de iniciativa privada, ela fala da forma de cobrança de 

contrapartida, cobrança de contrapartida financeira quando não estamos tratando de uma 

edificação pública. E, no caso de edificações públicas, que tipo de olhar, que tipo de 

exigência temos que colocar. Por exemplo, essa questão de certificação ambiental é uma 

coisa nova, que não tinha antes. 
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 Então, um objetivo de qualificar esse empreendimento dentro dos conceitos macro 

que entendíamos como ganho de uma edificação para a cidade. 

SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 

 Porque o Marcelo disse que há sete anos, quando já se tinha certeza da mudança 

do TJ para esse edifício, eles já sabiam, de antemão, que esse prédio não comportaria o 

número de pessoas. 

 Isso, em 2012, sete anos passados. Para 2016, quando sai, então, a última 

alteração, existiu por parte do TJ alguma pressão para mudança nesse decreto? Só para 

minha consciência ficar mais tranquila. 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Não. Vou ter uma fala um pouco solta, livre, fora da formalidade de uma audiência 

do Tribunal de Justiça, mas eu acho que o decreto de 2016, ele vem dificultar um 

pouquinho mais a vida de quem quer utilizar da Operação Urbana Simplificada por parte 

do empreendedor. Acho que existe um olhar mais criterioso por parte da prefeitura para 

tratar as operações urbanas. Então, realmente, tentamos usar do instrumento, que já é 

um instrumento previsto lá no estatuto da cidade, como uma forma de, realmente, 

promover qualificação urbana. 

Então, temos diversas discussões e tentamos trazer, quando não de uma 

edificação pública, a possibilidade de ela ser qualificadora do entorno através de 

intervenções físicas com um caráter financeiro, além inclusive do próprio 

empreendimento. Então, quando eu falo que não houve pressão, é porque... (foi 

interrompida) 

SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 

 Nenhuma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Sim, reforçamos o instrumento, tornando um pouco mais lapidado, um pouco mais 

duro, vamos dizer assim.  
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SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 

 O que é muito bom para todos nós.  

 A pessoa, que está ao lado direito do Marcelo, quem é? 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 O Doutor Jair, que é o Juiz Auxiliar, e o Desembargador Amauri, que é o 

Superintendente de Obras.  

SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 

 Penso que é o Jair, que foi o segundo a falar, após a Gisella. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 Foi o Desembargador Amauri. 

DES. AMAURI PINTO FERREIRA: 

 Fui eu que falei. 

SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 

 Pois é, o senhor disse e usou exatamente essa expressão: “essa obra, em termos 

de valorizar a região”. Gostaria que o senhor me abrisse um pouco a cabeça, o que é, 

para o senhor, valorizar a região?  

Vou usar agora a primeira pessoa, pronome pessoal; eu, Cristina, não sinto, aonde 

eu moro, valorizada a partir dessa obra, ainda que entenda que ela seja importante para o 

TJ, que o TJ tenha liberdade total de fazê-la, caso esteja bom para o próprio Tribunal. Se 

o Tribunal de Justiça pensa que irá melhorar a nossa vida, eu bato palmas, mas eu queria 

entender o que é esse termo “valorizar a região”. 

DES. AMAURI PINTO FEREIRA: 

 A construção de um prédio moderno, a destruição de dois muros que estão aqui e 

que não embelezam em nada, jardins que se propõem a construir, toda a arborização, 

entendo que tudo isso valoriza a região, pois é um embelezamento que se traz para a 

região, portanto é uma valorização.  

SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 
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 Entendi. 

 Gisella, voltando a você, já vou concluir.  

Algo que me causa preocupação exacerbada, nem nos meus piores pesadelos eu 

imaginaria estar em frente a uma obra deste porte. Trabalhei cinco anos na obra de 

canalização do Ribeirão Arrudas, na Sudecap, ou seja, na Prefeitura, através da Sudecap, 

que foi a maior obra de urbanização desse porte no Brasil. Não consigo imaginar o que 

será o transtorno dessa obra, mas estou tentando me preparar física e espiritualmente 

para isso.  

 Todos nós teremos a total garantia de não termos nenhum problema em relação à 

estrutura? Porque, por exemplo, o prédio do próprio TJ, na Raja Gabaglia, vive hoje um 

problema causado pela abertura de uma rua pela Sudecap, então volto à pergunta, todos 

nós, sobretudo os que moram na Ruas Muzambinho e Pirapetinga, cada um de nós pode 

dormir o sono dos justos? 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Pergunta isso para mim? Tem certeza? 

SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 

 Sim, porque você está no comando, não é? 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 Não, hoje não estou no comando, o meu papel aqui é só de abrir essa audiência e 

possibilitar a troca de informações entre o Tribunal de Justiça e a cidade, mas no que diz 

respeito...  

SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 

Sim, você está fazendo muito bem. 

DR.ª GISELLA CARDOSO LOBATO: 

 O que podemos dizer é que qualquer empreendimento tem que cumprir as 

exigências de uma nova edificação e isso, inclusive, é um comprometimento do Tribunal 

de Justiça e do Setor de Obras do Tribunal. E quem respondeu foi o Doutor Marcelo, em 
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se comprometer de que não haverá nenhum tipo de avaria em edificações vizinhas, nem 

de estrutura, nem de coisas mais simples que não comprometeriam a edificação de fato, 

mas que poderiam causar algum tipo de transtorno. Isso é uma responsabilidade do Setor 

de Obras do Tribunal de Justiça. Entendo que o Tribunal tem que se comprometer com 

isso. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

 É uma responsabilidade do Setor de Engenharia do Tribunal de Justiça. 

Logicamente, falei que haverá uma vistoria cautelar. Caso haja qualquer dano, qualquer 

problema, apurado nessa vistoria e relacionado ao imóvel vizinho em decorrência da 

construção, ele será reparado e receberá o tratamento adequado, que deve ser feito de 

acordo com a lei. 

A princípio, estamos em um quarteirão separado. Nem somos vizinhos de muro, 

por assim dizer. Qualquer construção dessa dimensão traz impacto, mas a construção é 

um fato normal na cidade. Construir prédios um lado ao lado do outro é bem normal. 

Trabalhando com a boa engenharia, esperamos que não ocorra nenhum problema maior. 

SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 

Nós também esperamos o mesmo. Esperamos uma receptividade positiva de 

vocês. Colocamos o nosso condomínio com as portas abertas, caso queiram entrar para 

discutir ou analisar algum ponto que não tenha ficado claro nas nossas demandas. Vamos 

partir realmente para um trabalho em conjunto e com o máximo de respeito. 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

A Engenharia do Tribunal já participou da construção na Rua Goiás, há 25 anos, e 

de alguns prédios em Belo Horizonte. Então, isso não é novidade para o Setor de 

Engenharia do Tribunal. 

SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 

Se bem que a situação de 25 anos atrás é bem diferente de hoje, em termos 

urbanos. 
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DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

Mas falo do anexo 1. O anexo 2 faz divisa de paredes com anexo 1, que são dois 

prédios nossos. São prédios de 15 andares. 

SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 

Eles serão vendidos posteriormente, esses da Goiás e da Raja Gabaglia? 

DR. MARCELO JUNQUEIRA SANTOS: 

Não, eles estão sendo usados de acordo com a necessidade do Tribunal. Hoje um 

deles é a Corregedoria. 

SR.ª MARIA CRISTINA PENIDO VALE LAURIA: 

Boa noite e obrigada. 

DR.ª MARCELA DAMÁSIO: 

Boa noite aos senhores da mesa, boa noite aos vizinhos, boa noite aos demais 

presentes. 

Sou vizinha do Tribunal, moro na Rua Pirapetinga, sou médica, sou advogada e 

moro a vida inteira no Bairro da Serra. Vi a Serra deixar de ser um bairro de chácaras, 

para ser um bairro de prédios. Com muito e enorme pesar, vejo um espaço, que é um 

espaço aberto, se transformar em mais um espaço ocupado por prédios, embora, como 

advogada, eu tenha a perfeita noção da importância da prestação jurisdicional. 

Vim para esta reunião preocupada, como vizinha. Eu vim preocupada e vou sair 

desta reunião dez vezes mais preocupada depois ouvir os arquitetos e os engenheiros 

falarem. Eu não tinha dimensão do tamanho dessa obra. Essa obra é desproporcional 

para esse bairro residencial. A Rua Muzambinho vai virar um corredor sombrio e 

engarrafado. Vizinhos, os senhores vão me desculpar, mas é isso que vai acontecer. Ela 

já é engarrafada antes de ter essa construção. A rua é estreita, ela é a entrada do Bairro. 

Quando eu busco meu neto na escola do lado de lá, eu demoro séculos para conseguir 

atravessar a Afonso Pena e adentrar no bairro e andar dois quarteirões. A Pirapetinga 

será um outro problema. Quando eu vejo essa entrada pela Pirapetinga, estou 
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imaginando um total caos, por que a entrada da Pirapetinga é lá embaixo, perto do 

Ginástico, para quem sobe a Afonso Pena, e entra ali pela Cláudio Manoel e já pega o 

engarrafamento na frente da Igreja de Santana.  

 Essa confluência da Rua Pirapetinga com a Rua Trifana é um horror. Não sei 

contar para você nos anos que eu moro aqui, quantas vezes eu desci correndo, como 

médica, para atender acidentados ali naquela esquina. Foram inúmeras vezes, os 

acidentes acontecem ali, diuturnamente. Quando eu escuto que o anexo sul tem seis 

subsolos, eu não sou engenheira, eu não sou arquiteta, eu não sou nada disso, mas eu 

imagino que uma obra dessa dimensão pode sim afetar a estrutura dos demais prédios 

em volta, inclusive, são prédios antigos.  

 É assustador, por que a Serra é um bairro residencial, ela foi concebida para ser 

um bairro residencial, então, infelizmente, não concordo com o Doutor Desembargador, 

que a construção desse prédio valoriza aquele espaço. Temos um muro bem feio mesmo 

ali, mas a construção de um prédio dessa dimensão vai nos tirar um espaço aberto de ar, 

de céu, de luz, de sol. Isso não valoriza o bairro, isso desvaloriza o bairro como um 

espaço de vivência humana, e agora é a mídia quem está falando, isso faz com que 

aconteça com Belo Horizonte o que já está acontecendo com a população, que é afastada 

para os guetos, para os “alphavilles” para os subúrbios, isso desocupa a cidade de 

humanidade, isso não é bom para nenhum de nós, isso não é bom para nós como seres 

humanos, isso é muito ruim para nós, como vizinhos, mas é ruim para todo ser humano 

que convive numa cidade que precisa de espaço, que nem todo espaço pode estar 

ocupado por prédios, ainda que o projeto seja bonito, belo, esteticamente belo, mas mais 

belo é o céu, mais belo é o sol, mais belo é um espaço para o ser humano ter um mínimo 

de sentimento de amplitude. 

 Agora eu falarei como cidadã, e é como cidadã que eu parabenizo o Senhor Ivan. 

Estou extremamente preocupada com o custo dessa obra, estou preocupada com o custo 

dessa obra, por que eu ouvi dizer aqui, pelo senhor Ivan, inclusive, que não conhece 
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nenhuma obra pública que não seja suntuosa, luxuosa, e que seja, desculpem-me pelo 

termo, que não é um termo bonito, um sorvedor de dinheiro público. Eu conheço: vários 

hospitais públicos não são suntuosos, várias escolas públicas não são suntuosas, as 

nossas universidades públicas tampouco são suntuosas e os serviços de saúde e 

educação são tão essenciais quanto a prestação jurisdicional, portanto não vejo por que 

deva haver tanto desequilíbrio entre a suntuosidade dos prédios jurídicos e dos prédios da 

saúde ou dos prédios da educação. Como cidadã, não entendo isso e acho que isso não 

é bom para o país.  

 Portanto, além de querer, obviamente, participar, isso já foi dito aqui, corroboro 

esse pedido dos que me antecederam, acho que os gastos com essa obra, num momento 

muito ruim do país, muito ruim, num momento de crise, num momento em que a 

mortalidade infantil, que nos últimos 35 anos caiu, recrudesce nos últimos dois anos, e 

nós sabemos por que recrudesce. A austeridade é essencial, fundamental. Espero que os 

gastos com essa obra sejam públicos, que seja colocado um grande painel visível, para 

que toda a população passe e identifique com clareza onde o dinheiro público está sedo 

usado. 

Se queremos o bem de um país, não tenham dúvida que temos de fazer a 

prestação jurisdicional, a prestação da Justiça, não tenham dúvida. Sou advogada, mas, 

como cidadã, é a médica pediatra que fala mais alto dentro de mim, e o dinheiro público 

pode ser melhor empregado na assistência à criança, à infância, e não na construção de 

prédios suntuosos. 

É isso que eu tinha a dizer. Obrigado. 

DES. AMAURI PINTO FERREIRA: 

Não havendo mais, nesta oportunidade, nesta audiência, quem queira participar 

com indagações, declaro-a encerrada. 

Muito obrigado. 


