
 

 

Relatório Síntese da Apresentação Pública da Operação Urbana Consorciada Antônio 

Carlos/Pedro I – Leste Oeste 

 
Data: 08/04/2015 

Horário: 18:00h às 22:00h 

Local: Teatro Francisco Nunes. Parque Municipal. Centro. Belo Horizonte. 

 

Relatório Síntese: 

 

Abertura | Secretário Leonardo 

O Secretário Leonardo Castro faz a abertura solene da Apresentação Pública explicando que o 
objetivo do evento é apresentar a proposta construída a partir do processo de discussão 
pública, até então realizado, de forma a subsidiar novas contribuições que visem a melhoria da 
proposta. O Secretário Leonardo coloca que muitos avanços foram alcançados a partir do 
processo de discussão pública e destaca a importância do envolvimento da população para 
que ao final do processo, a SMAPU possa colher contribuições para que o projeto da Operação 
Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I – Leste Oeste (OUC ACLO) fique melhor e continue 
amadurecendo. 

O Secretário Leonardo Castro esclarece que as Audiências Públicas terão início a partir da 
semana que vem, e serão realizadas nos dias 14, 15, 16, 22 e 23 de abril. O Secretário agradece 
a presença e a participação de todos e passa a palavra ao Tiago Esteves, Gerente de 
Coordenação de Políticas de Planejamento Urbano. 

 

Apresentação inicial | Tiago 

O Gerente Tiago Esteves se apresenta a todos como coordenador do projeto e esclarece que a 
proposta da OUC ACLO foi apresentada em outubro do ano passado, quando os arquivos 
digitais foram disponibilizados na internet e, desde então vem passando por um processo de 
discussão pública. Tiago Esteves esclarece que esta apresentação é geral, como uma 
preparação para as audiências públicas, e tem o caráter de leitura guiada do projeto, 
atualizado com as contribuições do referido processo de discussão. Tiago Esteves pondera que, 
nesta apresentação, a PBH terá uma participação maior em termos de informações, mas nas 
audiências, espera-se um retorno maior da população. 

Tiago explicou como as propostas incorporadas, acrescentadas ou não incluídas estão 
sinalizadas na apresentação, através de um sistema de legenda de cores. 
Tiago apresenta todas as etapas realizadas do processo participativo, com o público alvo de 
cada uma, destacando os momentos que foram mais ricos para a discussão.  
Foram apresentadas também as próximas etapas, a saber, as audiências públicas, que vão 
tratar mais detalhadamente de cada programa da OUC e das propostas específicas do 
território. Tiago Esteves passa a palavra para Izabel Dias, arquiteta da SMAPU. 



 

 

Apresentação | Izabel 

O que é Operação Urbana Consorciada? Izabel iniciou a apresentação expondo os conceitos 
básicos da OUC para nivelar as informações. Izabel pontuou que o objetivo da PBH é utilizar o 
instrumento “Operação Urbana Consorciada” de uma forma diferenciada, retomando suas 
raízes do Estatuto da Cidade e trazendo um novo olhar sobre o instrumento, como um 
instrumento de recuperação de mais valia fundiária, que trabalha o planejamento e a gestão e 
que permita uma aproximação da escala local. Izabel trata das diferenças entre o Plano Diretor 
e a Operação Urbana Consorciada e ressalta que a escala local desta última permite 
reestruturar urbanisticamente uma determinada área. Izabel esclarece que, diferentemente da 
outorga onerosa do direito de construir que arrecada após a implantação da infraestrutura, a 
Operação Urbana Consorciada permite uma arrecadação prévia, que subsidiará a implantação 
da infraestrutura e promoverá uma mudança do modelo de ocupação. No entanto, ela 
esclarece que o instrumento é estritamente ligado ao Plano Diretor, que inclusive estabeleceu 
as áreas para a sua implementação. 

Izabel explicou o sistema de recuperação da mais valia e o funcionamento da Operação Urbana 
Consorciada. Ressaltou que a Operação ACLO vai trazer um novo modelo de ocupação, 
diferente das obras que acontecem na cidade sem esta possibilidade. Citou como exemplo a 
implantação do sistema de BRT, que foi realizado sem esta premissa, e que hoje traz desafios 
para a região, como segregação entre os lados do corredor, entre outros. Izabel pontuou que é 
importante pensar nas intervenções junto ao modelo de ocupação e associar a arrecadação à 
busca da qualidade urbanística, atendendo aos objetivos da OUC. 

Onde será esta Operação Urbana? Foram apresentadas as áreas da cidade incluídas na OUC 
ACLO, destacando-se que ela abarca os eixos de metrô e de BRT. Foram elencadas também as 
inclusões e exclusões decorrentes do processo participativo. Izabel citou as justificativas para 
todas as decisões. 

O que queremos com essa Operação? E o que não queremos? Foi ressaltada a importância de 
não se incentivar usos não concentradores de população para que se aproveite o sistema de 
transporte público instalado e a infraestrutura urbana. O objetivo é que haja mais gente 
morando e trabalhando próximo aos corredores de transporte coletivo. 

Gestão da Operação Urbana. Izabel destacou que a Operação Urbana tratará de um horizonte 
de 20 anos, no qual é difícil de prever todos os impactos agora. A área abrangida no perímetro 
é muito grande. Contudo, não faz sentido tirar uma parte do corredor do perímetro, pois é 
importante manter esta lógica dos corredores viários e de transporte coletivo. Dessa forma, 
para se alcançar os objetivos desta OUC, a gestão torna-se fundamental. Com a gestão, 
objetiva-se aproximar o processo decisório de cada realidade territorial ao longo da vigência 
da OUC, incluindo a participação da população local. Dessa forma, o projeto de lei específico 
da OUC garantiria as propostas estruturantes, enquanto as questões mais específicas iriam ser 
discutidas no processo de gestão. É importante destacar que as propostas referentes à gestão 
são aquelas que apresentaram mudanças mais estruturais ao longo do processo de discussão 
pública. 

 



 

 

Pretende-se realizar a OUC por etapas, o que também possibilita uma maior arrecadação da 
valorização advinda dos investimentos. O leilão dos CEPACS também seria realizado por 
etapas. Izabel apresentou a primeira etapa prevista e seus programas, assim como a 
justificativa para a escolha destas áreas. Izabel explicou ainda que as outras etapas serão 
definidas segundo duas formas particulares de acionar novos planos de gestão: através da 
realização de obras estruturantes ou áreas onde o mercado apresentar interesse, por meio de 
processos de aprovação especial. 

Izabel explicou a gestão dos investimentos e os objetivos de cada item. Ressaltou a 
importância de aspectos como o atendimento à população de baixa renda, da formação de um 
banco de terras antes da valorização das áreas, do cuidado para evitar a expulsão da 
população vulnerável. Izabel também apresentou a estrutura de gestão. Foi apresentado o 
Grupo Gestor Geral, com suas atribuições e sua composição. Izabel citou as questões que 
permearam as decisões relativas ao Grupo Gestor Geral durante o processo de discussão 
pública. Foi explicado como seria a atuação dos Conselhos de Política Pública. Izabel 
apresentou em seguida os Grupos Gestores Locais, suas atribuições e composição, com foco na 
escala de vizinhança. Destacou a relação destes com o Grupo Gestor Geral e com os territórios 
da Gestão Compartilhada. Foi apresentado o PAES, elencando o público alvo com exemplos, e 
sua relação com as estratégias previstas no Plano Urbanístico. Por fim, Izabel passa a palavra 
para Tiago Esteves. 

Apresentação dados | Tiago 

Síntese do diagnóstico. Tiago apresentou os dados do perfil da população residente em 
relação à densidade populacional, faixa etária, faixa de renda e domicílios alugados. Explicou a 
capacidade de suporte atual das áreas e também a capacidade de suporte do sistema de 
transporte coletivo, com dados de passageiros por dia nas estações de transferência do Move, 
ressaltando que estas estações estão atualmente subutilizadas em sua capacidade de 
atendimento. 

Diretrizes de ocupação. As diretrizes de ocupação se assentam sobre o tripé resultado 
urbanístico, densidade populacional e viabilidade econômica dos empreendimentos. O 
resultado urbanístico é pautado nos modelos de ocupação. 

A proposta da OUC é que a densidade de ocupação seja aumentada, repeitando o limite de 
capacidade das áreas. Através do mapa da OUC, Tiago apresentou onde serão as áreas de 
adensamento e de amortecimento. As áreas de amortecimento receberão empreendimentos 
de menor porte. Para essas áreas, as contribuições mais importantes vieram da IV Conferência 
de Política Urbana, pois as categorias e parâmetros aprovados na Conferência serão nelas 
aplicados. Nas áreas de adensamento, o controle da capacidade de suporte será realizado 
através de duas estratégias: o coeficiente de aproveitamento e o estoque. Tiago apresentou os 
modelos de ocupação: quadra praça, quadra galeria e quadra central. Estes modelos de 
ocupação tentam melhorar a relação da edificação com a rua, através de áreas livres de uso 
púbico, eixos de pedestres, fachadas ativas, entre outros. Tiago apresentou os parâmetros 
urbanísticos propostos. Apresentou também uma proposta gerada a partir das discussões do 
Grupo de Discussão de Parâmetros Urbanísticos: os parâmetros de desenho urbano, que 



 

 

procuram identificar as diferentes situações urbanísticas encontradas no território e definir 
parâmetros de desenho urbano específicos para elas. Os valores numéricos destes parâmetros 
de desenho urbano ainda não estão fechados. 

Diretrizes temáticas 

Habitação 
É um tema central da OUC, pois queremos levar mais pessoas para morar próximo aos 
corredores de transporte coletivo. Tiago explicou qual seria o público alvo e as principais 
estratégias (parcelamento, edificação e utilização compulsórios). Pontuou que a OUC prevê um 
incentivo a tipologias habitacionais mais concentradoras de população (tipologia incentivada) 
e a exigência de um número mínimo de unidades nos empreendimentos para possibilitar um 
maior adensamento. Foram apresentados os parâmetros da tipologia incentivada. Tiago 
destacou que o grande avanço nessa diretriz temática é a implantação do aluguel social. Uma 
das estratégias para essa implantação é a diversidade de renda nos empreendimentos como 
forma de viabilizá-los. Foi ressaltado que todas as ZEIS e AEIS existentes ou aprovadas na IV 
Conferência serão mantidas na OUC. Foram apresentadas as necessidades que se pretende 
atender com o programa de habitação social na OUC. 

Mobilidade 
Foram apresentadas as estratégias para a diretriz temática de mobilidade, como 
infraestruturas para pedestres, ciclovias, intervenções viárias e estacionamentos. Estas 
intervenções têm como foco desestimular o uso do transporte individual motorizado e 
também possibilitar alternativas para melhorar o acesso aos transportes coletivos existentes. 

Ambiental 

Foram apresentadas as principais estratégias, como tratamento e implantação de parques e 
praças, áreas de fruição pública, recursos hídricos e iniciativas sustentáveis. 

Patrimônio Cultural 

Foram elencadas as principais estratégias como o respeito às proteções existentes e as 
decisões do CDPCM-BH, a geração de TDC, a restauração de bens tombados, a valorização do 
patrimônio imaterial e a promoção de concursos públicos para projetos de conjuntos urbanos 
com prioridade para a região da Lagoinha.  

Equipamentos Públicos 

Serão definidos recursos para equipamentos básicos de educação e saúde e recursos 
adicionais para outros equipamentos, definidos na Gestão da OUC, de acordo com a demanda. 

Programas 

Foram apresentados, de forma sintética, os programas mapeados no território da OUC. Tiago 
ressaltou que esta apresentação vai ser melhor detalhada nas audiências públicas. 

Composição dos Investimentos 

Tiago apresentou a previsão da composição dos investimentos. 

 

  



 

 

DEBATE 

Após a apresentação, o espaço foi aberto para as perguntas da população, funcionando em 
blocos de 5 perguntas de, no máximo, dois minutos cada, e retorno da fala para os 
responsáveis pelo projeto responderem. É solicitado às pessoas que se identifiquem e que 
falem no microfone. 

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

Joviano Mayer (Grupo Indisciplinar):  

Parabenizou a equipe técnica, ressaltando avanços como o aluguel social e a gestão. Divulgou 
a marcação de uma reunião/conversa sobre a OUC com lideranças comunitárias, entidades, 
etc. para sexta feira, dia 10, às 19h, na Escola de Arquitetura da UFMG, para planejar o 
acompanhamento às audiências. Questionou o pouco tempo de intervalo da apresentação 
pública até o dia 14 para o início das audiências públicas, para que seja possível analisar a 
proposta. 

 

Nemer Sanches (morador do bairro Sagrada Família, Obs. Soc. BH, PSOL):  

Quando vão ser disponibilizados os materiais no site? 
Quantas unidades de aluguel social serão feitas? 

 

Jonas Brant (morador do centro de Contagem):  

Serão realizadas melhorias urbanísticas, como aterramento das fiações aéreas na OUC? 

 

Sérgio de Souza (morador do bairro Santa Efigênia):  

Apoio ao Joviano, e acrescentou que a apresentação foi longa e desgastante. Disse que a PBH 
não divulgou esse evento. Solicita que a PBH divulgue os próximos. Colocou que a OUC é uma 
financeirização da vida da cidade e que a população não sabe desse aspecto. Além disso, 
questionou os 20 anos de vigência da OUC, sendo que os Planos Diretores têm vigência de 10 
anos. A OUC vai se sobrepor ao tempo do plano diretor, impondo regras a eles? 

 

Eliane Torquato (moradora do bairro Padre Eustáquio, Movimento Nosso Padre Eustáquio):  

Disse que gostaria de entender de onde sairão os recursos. Questionou se a Prefeitura vai 
confiar em quem vai construir. Terão mais viadutos caindo? Quem vai fiscalizar? Destacou que 
já estamos numa bolha de inflação. 

 

Respostas da PBH: 

Tiago Esteves: 



 

 

Esclarece que esse projeto foi publicizado desde o início do processo de discussão pública, no 
ano passado e o que está sendo apresentado hoje são as alterações trazidas pelo processo de 
discussão pública. 

 

Secretário Leonardo Castro: 

Destaca que o material trazido hoje é uma atualização da proposta divulgada no ano passado, 
a partir do processo de discussão pública. E que houve um cuidado, na apresentação de se 
destacar o que foi alterado em relação ao projeto original, através das legendas de cores, 
apresentadas no início da discussão. Sobre a fala do Joviano, esclarece a importância de se 
manter o calendário previamente divulgado, pois a prefeitura já assumiu o compromisso 
público de realiza-las. Destaca, no entanto que, quando concluído o processo das audiências 
públicas, nada impede que a discussão ainda possa ser estendida em instâncias locais e 
complementada com consultas na Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, por 
solicitação e contribuições de pessoas ou grupos. Os técnicos municipais também poderão ir 
até as comunidades, quando solicitados. 

 

Tiago Esteves: 

Sobre a divulgação dos eventos, Tiago esclarece que, a apresentação pública e as audiências 
foram divulgados no jornal “O Tempo” em março. Também coloca que os eventos foram 
divulgados no jornal do ônibus e no jornal do metrô, no início de abril e que estes canais 
específicos de divulgação abrangem um público de mais de 1 milhão de pessoas/dia (usuários 
de transporte público). Também foram colocados cartazes em equipamentos públicos como 
centros de saúde e enviados convites por email para um mailing com mais de três mil pessoas. 

Sobre o investimento em aluguel social, apesar de não termos ainda definidos todo o 
montante de arrecadação, estima-se a produção de 8 mil unidades, durante os vinte anos da 
OUC.  

Sobre as melhorias urbanísticas, em alguns trechos está sendo previsto o enterramento de 
fiação elétrica. 

Sobre a questão levantada sobre a financeirizacão da cidade, Tiago destacou que a Operação 
Urbana Consorciada é um instrumento previsto pelo Estatuto da Cidade. Destaca que foram 
estudados pela equipe vários casos criticados de implementação do instrumento, a partir dos 
quais está se tentando aprender e melhorar a utilização do mesmo. 
Tiago pontuou que a OUC é um instrumento que não vai contra o Plano Diretor, que foi 
justamente instituído por meio dele, onde constam as áreas para a realização da OUC. 

 

Secretário Leonardo Castro: 

O Estatuto prevê que o plano diretor seja atualizado pelo menos a cada 10 anos. Mas a OUC 
necessita de um tempo hábil para acontecer. A atualização do Plano Diretor a cada dez anos 
tem como objetivo principal corrigir a gestão, e não substituí-lo. A OUC já tem previsto em seu 



 

 

formato mecanismos de gestão que vão atualizar o andamento do instrumento ao longo do 
tempo. 

 

Tiago Esteves: 

Tiago esclarece que as obras serão implementadas da forma como as demais obras do 
município são implementadas. O poder público fiscalizará as obras, mas o Grupo Gestor 
também terá um papel importante no seu acompanhamento e fiscalização. 

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

Eliane Torquato (moradora do bairro Padre Eustáquio, Movimento Nosso Padre Eustáquio): 

Que estudo subsidiou a capacidade da cidade aguentar o que está sendo proposto? Houve 
estudo hidrológico? 

 

Renato Michel (morador do bairro Lourdes, SINDUSCON): 

Colocou sua decepção por não ter sido apresentado nada sobre o estudo de viabilidade. Disse 
que o sistema da OUC é fechado, pois não entra recurso de fora e nem sai recurso dela. Os 
poderes públicos municipal, estadual e federal não podem colocar recursos para viabilizar as 
obras da OUC. 

O público alvo está correto, mas ele considera que esse público não tem renda para pagar 
pelos imóveis propostos. Ele gostaria de ver as pesquisas de origem e destino e saber qual é a 
renda desses usuários de transporte coletivo? 

 

Sérgio Myssior (morador do bairro Anchieta, IAB): 

Parabenizou a equipe pelo esforço e dedicação. Criticou os eixos estarem sendo tratados de 
forma descolada do plano diretor. Propõe estender esses conceitos e estratégias para toda a 
cidade e restringir a OUC à pontos estratégicos. Disse que teremos um grande avanço na área 
da OUC e pequeno no restante da cidade e que isto não vai absorver a demanda pelas 
próximas décadas. Qual é a estimativa de arrecadação? Como este investimento vai se dar na 
cidade? Como a região metropolitana dialoga com a OUC? 

 

Cláudia Pires (moradora do bairro Cruzeiro, IAB): 

Elogiou os avanços. Disse que as audiências públicas não são mera formalidade. 
Questionou como se sabe que o metrô não vai ser viável dentro da OUC se as contas da 
viabilidade não estão fechadas? 

Alertou que a OUC foi inserida no plano diretor na Câmara no apagar das luzes. 
E porque o coeficiente básico é 2? 



 

 

BH é um deflagrador de pobreza da região metropolitana. As periferias gritam pelos 
investimentos públicos. 

Nos mecanismos de gestão, colocou que é preciso representatividade de entidades ligadas à 
arquitetura e urbanismo na composição do Grupo Gestor. 

 

Jonas Brant (morador do centro de Contagem): 

Manifestou apoio à OUC como instrumento. Disse que a OUC em Belo Horizonte está sendo a 
mais democrática do país. Colocou que metrô não é objeto de OUC, mas de investimento 
federal. 

 

Respostas da PBH: 

Secretário Leonardo Castro: 

Sobre as colocações do Renato, esclarece que estamos fechando a proposta urbanística antes 
de fechar os estudos de viabilidade, porque pensar a cidade é o que vem em primeiro lugar. 
Mas esclarece que os estudos de viabilidade estão sendo feitos em paralelo ao 
desenvolvimento da proposta urbanística, só não podem ser finalizados antes do fechamento 
do projeto de cidade. Coloca que morar na cidade é um privilégio, mas tem que se fazer 
algumas concessões para dar certo. Coloca que o produto imobiliário padrão precisa ser 
transformado num produto que respeite mais a cidade. 

 

Lívia Monteiro: 

Sobre a viabilidade da OUC, Livia destaca que foram escolhidas áreas que possuem interesse 
de mercado para as primeiras etapas. E que a proposta foca na habitação de interesse social 
porque entendemos que foi um erro das OUC já implantadas não darem o devido destaque 
para este público. Destaca que existe um diferencial nesta operação urbana consorciada que 
ajuda no fechamento da viabilidade que é o fato das grandes obras estruturantes já terem 
acontecido. Lívia lembra que os usos não residenciais ajudam a pagar as contas, pois inclusive 
pagam CEPAC mais caros. 

 

Izabel Dias: 

Izabel coloca que estão sendo feitos estudos de viabilidade, mas que é difícil fechar a conta 
sem fechar o projeto. 

A viabilidade também se relaciona com as etapas. O projeto da OUC não é inviabilizado em 
termos conceituais, pois, à medida que os percentuais de recurso são garantidos, a proposta 
mantém sua coerência, podendo variar apenas sua escala. Por exemplo, está garantido que 
26% dos recursos arrecadados vão ser destinados à habitação, mesmo que isso represente 
menos que oito mil unidades. Izabel reforça a importância do investimento em gestão, uma 
vez que existem vários cenários possíveis de implementação do projeto. 



 

 

 

Secretário Leonardo Castro: 

Leonardo reforça que a OUC não se dá, de forma alguma, dissociada do Plano Diretor. As áreas 
de amortecimento, por exemplo, estão adotando os parâmetros da IV Conferência de Política 
Urbana. O nível de detalhamento de uma OUC é diferente do nível de detalhamento do Plano 
Diretor. A escala de detalhamento da OUC permite que cada intervenção seja planejada de 
forma específica para este projeto. Diferentemente do Plano Diretor, a OUC permite uma 
maior integração entre a ocupação e as intervenções, além de ser um mecanismo com forte 
caráter de gestão. 

 

Izabel Dias: 

Izabel coloca que a OUC é um instrumento diferente do Plano Diretor. Enquanto o Plano 
Diretor e a outorga onerosa do direito de construir são baseados na capacidade de suporte 
existente em uma determinada região, a OUC possibilita uma transformação desta mesma 
região, que aumentará a sua capacidade de suporte.  

 

Tiago Esteves: 

Tiago coloca que muitas propostas da OUC alimentaram a proposta levada pelo Executivo 
Municipal para ser discutida na Conferência Municipal de Política Urbana. 

 

Lívia Monteiro: 

Lívia complementa dizendo que o planejamento urbano municipal tem passado por um 
processo evolutivo, deste o Plano Diretor de 1996. Coloca que a proposta da OUC dialoga com 
as propostas derivadas da IV CMPU, principalmente no que se refere às premissas de 
entendimento da cidade como forma sistêmica. Propostas referentes à configuração das 
centralidades, por exemplo, são comuns aos dois projetos. Destaca ainda a importância das 
OUCs para a expansão do centro principal de BH, atualmente dentro a Av. do Contorno. 

Esclarece que vê a criação do Estatuto da Metrópole com grande satisfação, uma vez que este 
marco legal pode dar subsídios importantes para as formatações dos planos de gestão dos 
programas em áreas limítrofes com outros municípios, uma vez que o Estatuto da Metópole 
trata inclusive das operações urbanas interfederativas.  

 

Izabel Dias: 

Izabel coloca que a estratégia de gestão é importante porque toca em todos os pontos de 
possíveis fragilidades colocados. A gestão abre possibilidades para além do planejamento. 
Reforça também a importância da proposta de redistribuição dos recursos arrecadados entre 
os programas da OUC, como forma de garantir o atendimento a áreas mais carentes. 



 

 

 

Secretário Leonardo Castro: 

Leonardo esclareceu ainda que as audiências públicas não são tratadas como mera 
formalidade, são apenas eventos mais formais, porque tem uma forma ou formato definido. 
Como dito anteriormente, resalta que, concluído o processo das audiências públicas, nada 
impede que a discussão ainda possa ser estendida em instâncias locais e complementada com 
consultas na Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, uma vez que não se pode 
negar espaços de discussão menos formais. Os espaços e formatos de discussão são 
complementares e, quanto mais discutido o projeto, melhor. 

 

Lívia Monteiro: 

Lívia esclarece que o estudo de estoque da cidade está disponível desde o ano passado no site 
da secretaria e foi debatido com o IAB. A OUC usará a mesma metodologia deste estudo de 
estoque. Lívia pontuou ainda que a Secretaria está aberta a receber interessados e esclarecer 
sobre este estudo. 

 

Tiago Esteves: 

Tiago esclareceu que o coeficiente básico para a OUC é 1. Para se exercer um potencial 
construtivo maior, o empreendimento deve cumprir as condições impostas. O CA=2 
mencionado é, na verdade um limitador do CAmax para as quadras de adensamento, em 
função da área do terreno. 

 

Izabel Dias: 

Sobre a representatividade das entidades, Izabel colocou que acha pertinente a proposta e 
que talvez as entidades profissionais de arquitetura tenham mesmo que ser incorporados no 
Grupo Gestor. De fato, isto se perdeu um pouco ao longo das discussões. 

 

Secretário Leonardo Castro: 

Por fim, Leonardo agradece a participação e deseja boa noite a todos. 

 

 


