
 

 

Relatório Síntese da Audiência Publica da Operação Urbana Consorciada Antônio 

Carlos/Pedro I – Leste Oeste 

 
Data: 14/04/2015 

Horário: 18:00h às 22:00h 

Local: Teatro Marília. Centro. Belo Horizonte. 

 

Relatório Síntese: 

 

Abertura | Secretário Leonardo Castro 

O Secretário Leonardo Castro agradece a presença de todos. Menciona que a Operação 
Urbana é um grande projeto da Secretaria e aponta que hoje haverá uma apresentação do 
projeto urbanístico do trecho situado na regional Leste. Aponta que muitas pessoas tem 
acompanhado o processo participativo, que teve muitas fases, incluindo discussões públicas e 
oficinas. O dia 08 de abril marcou o início de uma nova fase. Diz que tem contado com a ajuda 
de muitas pessoas da sociedade civil e da equipe técnica. O Secretário agradece a presença e a 
participação de todos e passa a palavra à Izabel, arquiteta da Secretaria Municipal Adjunta de 
Planejamento Urbano. 

 

Apresentação inicial | Izabel Dias 

Izabel Dias se apresenta como arquiteta da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. 
Aponta que a fala da Secretaria será mais rápida, até por volta das 19h30, para depois abrir a 
fala para a plateia. A apresentação da semana anterior foi mais detalhada e todas as 
informações constam no material entregue no momento do credenciamento. Izabel explica 
como as propostas incorporadas, acrescentadas ou não incluídas estão sinalizadas na 
apresentação, através de um sistema de legenda de cores: a cor cinza representa as propostas 
mantidas tais como foram apresentadas no ano passado; a cor verde representa as propostas 
que foram incorporadas ou surgiram de demandas levantadas no processo participativo; a cor 
vermelha representa propostas levantadas no processo participativo que não foram 
incorporadas por irem contra o princípio geral do projeto. Informa que os participantes 
receberam uma planilha com todas as propostas relativas ao Leste, bem como as devidas 
justificativas com relação a sua incorporação ou não no projeto. Esclarece que no site tem 
essas informações acerca de toda a OUC. 

O que é Operação Urbana Consorciada? Explica o conceito de Plano Diretor como um 
planejamento mais geral da cidade, envolvendo questões de zoneamento e estabelecendo os 
limites do uso da propriedade privada para não contrariar o interesse público, de modo que 
não consegue se aproximar da dimensão local. Já o instrumento de Operação Urbana é um 
planejamento mais específico que consegue se aproximar mais de uma área específica. Explica 
que a OUC está presente no Estatuto da Cidade, sendo um instrumento ligado à intenção da 



 

 

reforma urbana. A operação urbana consorciada tem tido uma implementação bastante 
conflituosa no Brasil e está sendo feita uma tentativa de reinterpretá-la, retomando a sua 
premissa posta no Estatuto da Cidade. Trata-se de um instrumento complexo e o projeto está 
sendo construído a cada dia. Segundo o Estatuto da Cidade, a operação urbana consorciada é 
um plano especial, que requer uma parceria entre diversos atores que pactuam um projeto, 
muitas vezes com interesses conflitantes, objetivando uma mudança que beneficie a região. 
Apontou as diferenças entre a Operação Urbana e o Plano Diretor no seu aspecto temporal. 
Trata-se de um instrumento mais pró-ativo, pois apresenta recursos para a implementação do 
plano, sendo capaz de realmente mudar o modelo de ocupação de uma área e, por isso, tem 
início, meio e fim.  

Onde será esta Operação Urbana? Apresenta o território da Operação Urbana: dois 
corredores onde há um sistema estrutural de transporte coletivo nos eixos norte-sul e leste-
oeste. Tratam-se, respectivamente, do eixo viário que liga o limite com Sabará ao limite com 
Contagem, com a presença do sistema de metrô, e do eixo composto pelas Avenidas Antônio 
Carlos e Pedro I, com o sistema de BRT. 

O que queremos com essa Operação? O objetivo do plano é ter mais gente morando e 
trabalhando próximo ao sistema de transporte coletivo. É importante otimizar esse sistema, 
pois ele já foi implantado a partir de recursos da coletividade, porém, atualmente, ele é mal 
utilizado, devido à predominância de lotes que apresentam usos de porte que não é 
equivalente à capacidade do sistema de transporte coletivo, como galpões, lotes vagos ou com 
pequenos índices de ocupação, ao longo de sua extensão. Do mesmo modo, as estações estão 
desarticuladas com a malha urbana, dificultando o seu uso, sobretudo no caso do metrô. O 
resultado, em ambos os casos, são números maiores de pessoas entrando e saindo nas 
extremidades dos sistemas e não ao longo do percurso. Através de um modelo de ocupação, 
com usos mais concentradores de população, e intervenções complementares, a intenção é a 
reversão desse processo, otimizando o aproveitamento do sistema, fazendo com que mais 
pessoas entrem e saiam ao longo do caminho. Aponta em mapa as edificações que 
apresentam uso que não se relacionam com esse sistema instalado.  

Como funciona a Operação Urbana? A primeira ação é a venda do potencial construtivo para 
aqueles que querem viabilizar um empreendimento imobiliário através do CEPAC (Certificado 
de Potencial Adicional Construtivo). É importante lembrar que o coeficiente básico 1 é não 
oneroso. Todo esse recurso arrecadado irá para um fundo da Operação Urbana e com esse 
recurso é possível fazer investimentos em parques, praças, ciclovias, melhoramento de 
passeios, dentre outros, antes que o adensamento ocorra. Esses investimentos apenas podem 
ser feitos na área da OUC e dentro das determinações da lei da OUC. As novas construções 
também irão gerar benefícios para a localidade, através de uma mudança do modelo de 
ocupação, com maior qualidade da relação da edificação com a rua. É importante ressaltar que 
o objetivo é mudar o modelo de ocupação dessas áreas, não se tratando apenas de promover 
o adensamento, mas promovê-lo desta e daquela forma, a partir direcionamento desses 
empreendimentos. Há um controle de quantos metros quadrados podem ser construídos em 
cada área através do estoque do potencial construtivo que pode ser vendido.  



 

 

Gestão da Operação Urbana.  Aponta que o esforço é de extensão do processo participativo, 
para que a discussão do projeto se dê de forma contínua ao longo dos 20 (vinte) anos de 
vigência da OUC, permitindo a aproximação das questões da escala local e cotidiana. O acordo 
que se quer construir hoje é que essa lei aponte as questões estruturais do projeto e 
possibilite a participação na escala local ao longo desses anos. Foi proposta, a partir da 
discussão pública, uma divisão da área em planos locais, para permitir a continuidade da 
participação na execução do projeto. Assim, o planejamento é um momento de fazer as 
decisões estruturais do projeto, para garantir que os objetivos da operação urbana sejam 
atingidos, ao passo que a gestão será um momento de aproximação da escala local, através de 
decisões tomadas em momentos mais próximos da execução e do cotidiano. Assim, a lei será 
elaborada de modo a dar abertura para decisões mais locais e mais próximas do território.  

Outro resultado do processo participativo foi a divisão da implementação dos programas da 
OUC em etapas, por se tratar de uma estratégia mais interessante, tanto do ponto de vista da 
viabilidade da operação (o mercado não tem dinâmica para produzir tudo ao mesmo tempo), 
quanto no sentido de permitir o processo mais prolongado de discussão pública. Na primeira 
etapa, constam os programas de ação Área Central e Barro Preto, Revitalização da Lagoinha, 
Parque Bacia do Calafate e Corredor Verde Parque Lagoa do Nado / Parque Lareira. A escolha 
da primeira etapa nessas áreas é motivada pela presença da dinâmica de mercado, permitindo 
a redistribuição do recurso arrecadado nessas áreas para outras áreas dentro da Operação 
Urbana, trazendo melhorias e aquecendo o mercado nos demais setores da OUC (é importante 
começar pelas áreas que tem mais arrecadação, pois isso possibilita o investimento em áreas 
que precisam de melhorias) e também pela presença de grandes obras públicas, ou executadas 
recentemente (obra do BRT na Av. Pedro I, que foi feita sem uma articulação necessária entre 
a ocupação do entorno e a avenida), ou atualmente em vias de serem executadas (obra da 
Bacia de Contenção do Calafate, que gerou a necessidade de se fazer um projeto 
complementar de parque integrado à bacia), ou, ainda, previstas no próprio projeto da OUC 
(como a esplanada de conexão entre a Lagoinha e a área central).  

Os recursos arrecadados vão para o fundo específico da OUC e serão divididos entre: obras 
previstas nos programas; obras de decisão local; investimentos em Habitação de Interesse 
Social, Vilas e Favelas e Loteamentos Irregulares de baixa renda; bancos de terra para 
habitação e equipamentos a serem executados pelo poder público; Programa de Atendimento 
Econômico e Social e, por fim, redistribuição para obras estruturantes de Programas com 
déficit de arrecadação. 

Estão propostos dois grupos gestores, um grupo gestor geral e grupos gestores locais. O grupo 
gestor geral não é paritário, sendo a maior parte de membros do executivo e de 
representantes dos moradores. Nos grupos gestores locais, a maior parte dos membros é de 
representantes dos moradores, sendo que o executivo apresenta apenas o papel de apoio 
técnico e não tem direito a voto. O esforço foi tentar garantir nestes grupos a representação 
dos diversos interesses envolvidos na OUC, de forma a impulsionar a decisão partilhada e 
pautada pelos interesses coletivos. 

Diretrizes de ocupação. A Operação está dividida em dois grandes modelos de ocupação, um 
de adensamento e outro de amortecimento. Na área de amortecimento, há a previsão de 



 

 

obras complementares, mas sua ocupação corresponde com a regra geral da cidade. Na área 
de adensamento, há três tipos de quadra: quadra central, quadras praças (liberação de 
grandes espaços verdes de uso público), quadra galeria (atravessamento de quadras, para 
melhorar articulação entre bairros e corredor). Esses modelos de ocupação são fundamentais 
para se alcançarem os objetivos da operação urbana. Foi apontado o potencial construtivo 
conforme tamanho do lote. Foi apresentada, ainda, a existência de parâmetros de desenho 
urbano, que variam de acordo com o entorno do lote, as edificações vizinhas, a relação do lote 
com os corredores, etc. 

Diretrizes temáticas 

Habitação. Há propostas temáticas para a habitação, sendo que se objetiva que o público 
prioritário que more no local seja usuário do transporte coletivo. Para alcançar esse objetivo, 
foi proposta a tipologia incentivada (apartamentos de cerca de 50m², com um banheiro e, no 
máximo, uma vaga de garagem) e, também, a implementação dos compulsórios para induzir a 
ocupação dos terrenos vagos e subutilizados. Parte do estoque disponível é para a produção 
da tipologia incentivada e parte é para tipologias livres. Há a previsão de implantação de 
aluguel social para famílias com renda de até 10 salários mínimos, com subsídios cruzados, isto 
é, proporcionais à renda. O objetivo é a construção de unidades habitacionais públicas para 
aluguel social, de modo a trazer, efetivamente, o público de habitação de interesse social para 
a região, além de indiretamente funcionar como estratégia de controle do preço do aluguel na 
região. Haverá, também, incentivos à produção de habitação de interesse social pelo mercado, 
apesar de não ser a estratégia prioritária adotada na OUC. Houve o esforço de reduzir a 
necessidade de reassentamento, de modo que as remoções que estão previstas são apenas 
aquelas estritamente necessárias e o reassentamento, quando desejado, ocorrerá dentro do 
perímetro da OUC. As ZEIS serão mantidas e receberão investimentos para melhorias.  

Mobilidade. No eixo de mobilidade, a ênfase é colocada sobre o pedestre, os ciclistas e os 
usuários do sistema de transporte coletivo, de modo que intervenções viárias serão feitas 
apenas quando estritamente necessárias para melhorar a articulação dos eixos com o entorno. 

Ambiental. No eixo ambiental, a estratégia é formar uma rede ambiental, com investimentos 
nos parques e praças existentes, além de propostas de novos parques e praças. Também estão 
previstas conexões ambientais, ligando as áreas verdes com arborização e alargamento dos 
passeios e estruturas locais de microdrenagem nas vias (“jardins de chuva”). Os recursos 
hídricos serão mantidos em leito natural, com a recuperação de córregos e rios, e 
complementados por exigência de altas taxas de permeabilidade. 

Patrimônio Cultural. No eixo do patrimônio cultural, a estratégia é respeitar as proteções 
existentes, como as Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs) e os conjuntos urbanos. Há recursos 
para recuperação de bens tombados e levantamentos de patrimônio material e imaterial.  

Equipamentos Públicos. Quanto aos equipamentos públicos, a proposta é trazer escolas e 
postos de saúde para atendimento ao adensamento. Além disso, estão previstos recursos para 
equipamentos específicos, cujas demandas surgiram do processo participativo, e cuja 
implementação ocorrerá de acordo com as decisões dos grupos gestores locais.  

 



 

 

Apresentação Leste | Tiago Esteves 

O Gerente Tiago Esteves se apresenta a todos como coordenador do projeto e esclarece que 
vai falar sobre a Operação Urbana no eixo leste.  

Síntese do diagnóstico. Inicia mencionando o diagnóstico que foi realizado. Apresentou uma 
tabela com vários dados dos bairros nessa região e do perfil da população residente. Os bairros 
apresentam densidade demográfica um pouco maior que a média da cidade, porém, como a 
intenção é uma densidade populacional em torno de 10 mil a 15 mil habitantes por km², os 
bairros ainda são passível de adensamento. Os bairros mais próximos do centro e os bairros 
Pompeia e Esplanada apresentam população idosa um pouco maior que a média da cidade. Os 
bairros mais distantes do centro têm população com renda menor. A média de domicílios 
alugados é de 25% próximo do centro, ao passo que a média da cidade é 20%. Ressalta a 
importância de conferir atenção à população de baixa renda que vive de aluguel, pois é aquela 
em situação mais vulnerável aos processos de gentrificação.  

Condições sociais e ambientais: quanto mais afastados do centro, maior a presença de bairros 
de casas horizontais. Nos bairros Pompeia e Esplanada, tem ocorrido um processo recente de 
verticalização. Nos bairros Santa Tereza e Santa Efigênia, há concentração de uso comercial e 
serviço nos corredores. No bairro Alto Vera Cruz há descontinuidades viárias importantes. 
Foram levantados os terrenos subutilizados, presentes em toda a área, destacando a 
ocorrência dessa situação no Bairro São Geraldo. Ressaltou a barreira da Avenida Andradas e 
do metrô.  

Apresentou um pouco sobre o conceito de capacidade de suporte e sobre a metodologia para 
a realização desse estudo, sendo que as cores no mapa apresentado representam a 
capacidade de recepção de adensamento. O método foi desenvolvido para a elaboração dos 
Planos Diretores Regionais, tratando-se de um modelo matemático que leva em consideração 
as condicionantes ambientais, como as características geológicas do terreno, a infraestrutura 
existente, dentre outros. A capacidade de suporte da região é maior que a do resto da cidade.  

 

Programa de ação Parque Linear Leste 

Obras. Apresenta um mapa de intervenções propostas e esclarece mencionará aquelas que 
são mais relevantes e aquelas que foram incluídas como resultado do processo participativo. O 
Parque Linear do Arrudas conta com implantação de uma ciclovia contínua, que vai ligar todo o 
eixo leste-oeste, que é o eixo com maior potencial cicloviário da cidade, uma série de conexões 
ambientais, melhoria das calçadas e travessias urbanas para superar as barreiras da linha 
conformadas pela linha de metrô, pelo Ribeirão Arrudas e pela Avenida dos Andradas. 
Esclarece que as travessias urbanas não são passarelas, mas estruturas de maior porte e mais 
acessíveis, que irão, inclusive, substituir algumas passarelas. Informa que não foi incluída a 
proposta de um centro de referência para pessoas com deficiência, esporte e paradesporte, 
pois menciona que esse público está atendido por outro imóvel, na proximidade, cedido para 
este fim. Nas áreas de ZEIS não haverá atuação de mercado, sendo previstos para elas 
investimentos de melhorias. Foi excluída a proposta do viaduto no cruzamento das Avenidas 
Contorno e Andradas. Foi incluída uma proposta de requalificação da Avenida Silviano 



 

 

Brandão, estando garantida a manutenção das vagas de carga e descarga na localidade. Obra 
de extensão da Rua Conselheiro Rocha foi retirada da proposta, resultado do processo 
participativo com a comunidade que não queira o impacto das remoções, e substituída por 
proposta de intervenções pontuais para melhorar a articulação da via com as estações de 
metrô. Previsão de integração das linhas de ônibus da Niquelina e da estação de metrô, bem 
como a integração dos ônibus com o metrô na extremidade leste. 

Ocupação. A operação urbana propõe a alteração dos modelos de ocupação nas áreas de 
adensamento. Para as áreas demarcadas em vermelho e verde no mapa será proposto maior 
adensamento, na forma de quadras galeria e quadra praça, respectivamente, ao passo que a 
cor amarela corresponde à área de amortecimento e segue a proposta da IV Conferência 
Municipal de Política Urbana. Haverá maior adensamento nas áreas próximas às estações de 
metrô.  Ressalta que no bairro Santa Tereza foi retirada a proposta inicial de adensamento, 
ficando hoje conforme o Plano Diretor geral. Está proposto um projeto especial para a Estação 
Horto, com previsão de estacionamento para usuários do metrô deixarem seus carros, 
permitindo a integração das duas modalidades de transporte, e uma grande esplanada ligando 
a estação ao bairro Esplanada, solucionando os problemas de acesso existentes. São 
respeitadas todas as ADEs e as questões de tombamento do Bairro Santa Tereza (limites de 
altimetria). Esclarece que a representação das quadras praça foi mantida na cor verde, apesar 
das críticas, pois a equipe acredita que elas trarão melhorias ambientais significativas.  

Áreas renováveis. Apresentação das áreas consolidadas (edificações de mais de 3 pavimentos, 
equipamentos públicos, ZEIS, etc.) e de áreas renováveis (terrenos vazios ou ocupados por 
galpões e edificações de menos de três pavimentos, de modo que podem ser vendidos e ter 
seus imóveis demolidos). Há 610 mil metros quadrados de terrenos renováveis. De acordo com 
o Plano Diretor atual, há um potencial adicional (aquele acima de 1) de 640 mil metros 
quadrados possíveis de serem construídos. Na Operação Urbana esse número aumenta para 
930 mil metros quadrados, considerando se todos esses terrenos sofressem renovação. 
Quando a capacidade de suporte é avaliada, é indicado o valor de 720 mil metros quadrados 
como o máximo adequado à infraestrutura da área. O estoque será definido de acordo tanto 
com a capacidade de suporte, quanto com a dinâmica de mercado. Como, nessa área, não há 
tanta dinâmica de mercado, e como há a necessidade de os CEPACs serem escassos para que o 
objetivo da OUC seja alcançado, o estoque disponibilizado será inferior à capacidade máxima 
de suporte.  

Arrecadação. A estimativa de arrecadação é de 553 milhões de reais, sendo que nesse setor 
está previsto 181 milhões e estimativa de investimentos para HIS e vilas e favelas de 166 
milhões, banco de terras 89 milhões, entre outros. Esse programa é superavitário (arrecada 
mais do que gasta), de modo que parte dos recursos arrecadados será investida em outras 
áreas. 

 

Programa de ação Cachoeira do Arrudas 

Aponta que o programa está localizado na extremidade leste da OUC. 



 

 

Obras. Parque Cachoeira do Arrudas, junto à cachoeira existente na extremidade do parque 
linear ao longo do Ribeirão Arrudas, com remoção e reassentamento das famílias que estão 
morando na Vila da Área, nessa localidade. Proposta de parque no Granja de Freitas havia 
recebido críticas em razão do grande custo que envolveria, principalmente com 
desapropriações. Assim, foram propostos pequenos parques no Granja de Freitas, a serem 
definidos pelos grupos gestores locais. Investimentos em vilas e favelas, principalmente o Alto 
Vera Cruz. A proposta da via 710 não foi acatada em função da desconexão em relação à 
Operação Urbana. Está prevista uma série de travessias urbanas para atravessar o Ribeirão 
Arrudas, objetivando priorizar o pedestre e o ciclista. Esse trecho está mais afastado do metrô, 
de modo que está sendo proposta uma melhor conexão com este através de melhoria no 
transporte coletivo. Adequação viária prevista no Viurbs que melhora o acesso ao bairro 
Granja de Freitas e a ligação do município com Sabará.  

Ocupação. Centralidades terão incentivo ao uso misto com comércio no térreo (idéia de criar 
uma rede de serviço nas Avenidas Belém, Ituiutaba e dos Andradas). Proposta de uma vila 
produtiva no Granja de Freitas, também com uso misto, foi incorporada. Estão previstas, 
ainda, melhorias do Alto Vera Cruz. Área de preservação ao longo de todo o Ribeirão Arrudas, 
ocorrendo a remoção da população que mora irregularmente nas áreas, com reassentamento 
na própria área. A solicitação que toda a área da Avenida Belém fosse incluída não foi acatada, 
em razão da distância da área com relação ao eixo viário; entretanto seu trecho inicial está 
contemplado pelo OUC.  

Áreas renováveis. Nessa área são 510 mil metros quadrados de terrenos renováveis, onde é 
possível produzir com a Lei atual 400 mil metros quadrados de potencial adicional (acima de 1) 
e na Operação Urbana foi considerado 420 mil metros quadrados de potencial adicional. 
Porém, a capacidade de suporte da área é de 300 mil metros quadrados, de modo que o 
estoque não pode ultrapassar esse valor. Aponta que será permitido um adensamento inferior 
ao que é possível pela lei atual e ressalta que a proposta da Operação Urbana é direcionar o 
adensamento apenas para onde ele é possível.  

Arrecadação. Considera que a estimativa de arrecadação desse setor é zero. Entretanto a 
previsão de investimento é para essa área de 171 milhões, através de recursos advindos de 
outros programas. Acredita-se que esses investimentos podem alterar a dinâmica de mercado 
ao longo desses anos, podendo aumentar a arrecadação da área. Isso segue a lógica de etapas 
de implementação da operação urbana, que permite a redistribuição de recursos, de modo a 
aumentar o potencial de arrecadação da OUC como um todo ao longo do tempo. 

 

Distribuição dos recursos 

Para finalizar, foi apresentada a distribuição de recursos da Operação Urbana como um todo: 
47% investido em obras em todos os setores (investimentos diretos nos programas), sendo 7% 
nos corredores (Antônio Carlos, Pedro I, Andradas e Teresa Cristina), 10% obras locais, 
decididas pelo Grupo Gestor local, através de consulta à população. Ressalta que mais da 
metade dos recursos (53%) não tem definição e caberá ao grupo gestor. Foi apresentada a 
distribuição de arrecadação e dos investimentos dos diferentes programas da Operação 



 

 

Urbana. Arrecadação do centro e do Barro Preto é muito maior que as demais, assim 
possibilitando a redistribuição da arrecadação ao se decidir começar pelo centro. 

 

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: 

Valquíria Gomes (moradora Taquaril, assessora Pedro Patrus, Secretária Pró-melhoramentos 
do Taquaril):  

Apresenta a preocupação da inexistência do nome Taquaril no mapa apresentado, ressalta que 
o Alto Vera Cruz não é divisa de Sabará, mas que o Taquaril é. Avalia que há equívoco no 
projeto, pois um projeto de arranha céus vai trazer apenas lucro para empresas. Outra questão 
apontada foi a crença de que a verticalização pode aumentar o número de carros na rua e que 
o projeto não prevê o alargamento das avenidas.  

 

Renato Michel (conselheiro do Compur, setor empresarial):  

Quer entender a lâmina dos potenciais construtivos e aponta que ela não está no material 
disponibilizado. Pergunta se ela vai ser disponibilizada no site (Respondido na hora: sim). Pede 
esclarecimentos: o número é área de terrenos renováveis (CA = 1,0) + adicional da OUC? Hoje, 
sem CEPAC, constrói-se 1.250.000m², ao passo que com a OUC e com CEPAC constrói-se 
1.330.000m². Quer dizer que com a OUC vai ter apenas 80.000m² a mais de potencial 
construtivo? Qual o benefício da Operação Urbana?  

 

Augusto Schimt (BH em Ciclo):  

Tem uma dúvida sobre o conselho gestor: onde entrariam ONGs como a BH em Ciclo, Nossa 
BH e entidades semelhantes. Quer saber sobre o projeto da torre no bairro Santa Tereza, que 
já não vai mais ser o maior arranha céu da América Latina e que agora vai ser o maior do Brasil, 
quer saber se com essas regras se ele vai poder ser construído (está entendendo que não). 
Além disso, há recurso para 150 km de ciclovias com recurso do PAC no ano que vem. Sugestão 
de cruzar os mapas de intervenções previstas para ciclovia: é necessário compatibilizar e se 
ajudar. Mapas estão sem legenda. Incluir na proposta as zonas 30 e os parklets. 

 

 

 



 

 

Rafael Barros (morador Santa Tereza):  

Diz ser significativa a modificação da proposta da Operação Urbana, com muitos avanços e 
mudanças que só foram possíveis graças a muita mobilização social, sendo que antes a 
orientação da Prefeitura era a imposição de uma lógica perversa à cidade. Parabeniza a equipe 
por fazer um projeto diferente, e parabeniza, principalmente, os movimentos sociais. Salienta 
a necessidade de permanência dessas conquistas em relação ao possível lobby dos 
empresários na Câmara. Aponta a questão da preservação da visada da Serra do Curral a partir 
do Bairro Santa Tereza, que entra em conflito com a proposta de adensamento do outro lado 
da Avenida dos Andradas.  

 

Joviano Mayer (grupo Indisciplinar):  

Foi protocolado ofício com questionamentos, pedindo também a publicação do mesmo no site 
da OUC. Cláusula com a publicação de respostas deste e dos demais ofícios já protocolados. 
Nessas audiências por programas, é a primeira vez que está sendo apresentada a lista de 
intervenções e aponta que é necessário ter mais tempo para analisá-las. Acham que não tem 
motivo dessa pressa toda, tendo em vista que o novo Plano Diretor ainda não chegou na 
Câmara e já foi colocado que a aprovação vai levar quatro meses e que a OUC está vinculada 
ao Plano Diretor: é possível aumentar o prazo de participação. Apresenta questionamentos 
sobre o EIV e EFEV: serão feitos outros ou será o mesmo? Houve licitação? Se sim, quais as 
empresas contratadas? Como estão sendo feitos? Como fazer esses EIV e EFEV sem saber o 
projeto final a ser aprovado?  

 

Respostas da PBH: 

Tiago Esteves: 

Menciona que sabemos que o Alto Vera Cruz não faz a divisa com Sabará, o nome é usado 
como referência à região. Informa que há mais que 700 propostas respondidas, dentre elas 
houve pedido de inclusão do Taquaril, o qual não foi acatado por causa da distância com 
relação ao eixo. 

 

Izabel Dias: 

Estamos vivendo a transição para outro Plano Diretor,  que vai tornar onerosos todos os CAs 
acima de 1,0. Na lei atual, a arrecadação é muito menor do que quando mudar a legislação. 
Desta forma, na Operação, considera que a recuperação da mais valia é mais significativa, 
considerando essa proposta em relação ao Plano Diretor atual. 

As ONGs serão tratadas como usuários, que possuem três cadeiras no grupo gestor geral e 
uma no grupo gestor local, porém no caso deste último as cadeiras foram pensadas para 
movimentos de pautas e atuação mais locais. Sobre essa questão, na apresentação geral da 
semana anterior, foi levantada também a questão da inclusão das entidades de classe nos 
grupos gestores. 



 

 

Importante mencionar que estamos na transição de legislação. Na operação e no novo Plano 
Diretor esse projeto não é possível, pois muda a ADE e é instaurada a limitação de altimetria. 
Na Lei vigente esse projeto pode ser possível, pois essa área não está incorporada na ADE em 
vigor.  

Reconhece que é importante sim conversar sobre as propostas relacionadas e compatibilizar 
as ciclovias.  

Aponta que as legendas estão no material, nas primeiras páginas. Não estão nos mapas pela 
dificuldade de leitura. 

Entende que a zona 30 e os parklets deverão ser decisões do grupo gestor local. 

 

Tiago Esteves: 

Foi previsto, desde o projeto de outubro, que as visadas do Santa Tereza serão objetos de 
diretrizes específicas, como já estava previsto para as áreas de uso público e atravessamentos 
de quadra, tendo que ser feitos estudos de visadas para implantação de edificações para 
aprovação do projeto pelo Conselho do Patrimônio. 

A base do projeto é a mesma e está disponível desde outubro do ano passado, as diferenças 
são as diversas contribuições oriundas do processo participativo. 

Ainda não tem como finalizar o EIV e EFEV, pois o projeto ainda não está pronto. Estão sendo 
avaliados os impactos ao avaliar as sugestões de intervenções. Serão feitos novos estudos. 
Salientou que parte do EIV e EFEV será aproveitado. A Secretaria foi reestruturada para fazer 
os novos estudos, porém o resultado muda, pois o projeto mudou. Não houve licitação, a 
equipe interna está refazendo esse estudo. Essa reestruturação foi feita com a vinda do 
Secretário Leonardo, para que seja possível fazer um acompanhamento. 

 

Isaac Henriques: 

Esclarece que nem sempre os empreendimentos privados vêm com projetos prontos para a 
elaboração do EIV e do EFEV, de modo que os pareceres destes induzem mudanças nos 
projetos. Assim, esclarece que não há privilégio na condução pela equipe do EIV e do EVEF 
para a Operação Urbana, que a condução é parecida. 

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

Fábio Alves (morador do Floresta, trabalha no centro):  

Quer saber o que está previsto no campo de futebol próximo à Vila Dias (campo de Santa 
Tereza) e o que vai acontecer com a própria Vila Dias.  Diz que é possível ir a pé do Santa 
Tereza para o centro, que faz um trajeto a pé pelo viaduto Santa Tereza, entretanto ele é 
crítico no aspecto de segurança. Sugestão de manutenção do campo: prédio sucateado. A 
prefeitura desfez o comodato. 



 

 

 

Ivan Mateus (liderança do Alto Vera Cruz, Conselho Distrital de Saúde):  

No dia da visita da Avenida dos Andradas, os presentes foram à cachoeira e foi mencionado 
que não haveria desapropriações na favela. Hoje foi dito que sim, que há várias famílias que 
vão ser retiradas para fazer a melhoria. Também acha que haverá muitas remoções ao longo 
de toda a Avenida dos Andradas. O receio é que eles poderão ser desapropriados e receber 
verba que não dá para comprar moradia em outro local na região. A comunidade pede que 
tenha uma reunião com os moradores que estão encostados nas Avenidas Jequitinhonha e 
Belém. É necessário conversar com a população a respeito. Há muito tempo que a população 
está esperando melhoras na Regional Leste e aponta que o plano está muito bom e será, no 
geral, positivo. 

 

Augusto César (vice presidente da Associação do Bairro São Geraldo, Via 710):  

Apesar da promessa do parque linear da Via Souza Aguiar, a população ainda está no meio do 
mato e do lixo. Fez a reivindicação de incorporação da Via 710 na OUC, obra iniciada e que é 
importante para aliviar o transito do São Geraldo, Boa Vista e Caetano Furquim. 

 

Adriana Maia (moradora do bairro Boa Vista, Via 710):  

Solicita inclusão do trecho da Via 710 entre a Rua José Cândido da Silveira até a Avenida dos 
Andradas, a pedido dos moradores do Leste, prometida de muito antes dessa OUC e que até 
hoje não foi executada. Ficou muito decepcionada com a não inclusão da via 710 na OUC. Diz 
que é moradora do bairro Boa Vista desde que nasceu. Salienta que o metrô isolou o bairro 
Boa Vista da região Leste, pois tiraram a passagem e o muro os separa e exclui. Aponta que o 
IPTU é muito alto e a renda do morador baixa. Esse imposto aumenta cada vez mais e não tem 
retornado para o bairro. 

 

José Maria Pereira:  

Levanta questão de ocupações irregulares na Rua Ramiro Siqueira, Castanheira, dos gastos 
públicos para remoção de população irregular e necessidade de apoio da BH-Trans. 

 

Respostas da PBH: 

Tiago Esteves:  

A Vila Dias será mantida como ZEIS. Há recursos para a área, porém não existe proposta 
específica de proteção e modernização do campo. Pergunta se quer que a questão seja 
incluída como proposta. 



 

 

Fábio Alves (população): Quer que a proposta seja que manutenção do campo e sua 
modernização. Aponta, ainda, que há problemas de posse da área que precisam ser 
superados. 

Sobre problema dos acessos aos bairros Floresta e Santa Tereza: Estão previstas novas 
travessias urbanas e a recuperação de travessias existentes, inclusive nos viadutos, com 
enfoque sobre circulação de pedestres, iluminação e alargamento. Nos viadutos sem áreas 
para circulação de pedestres, está prevista a criação dessas áreas.  

Izabel Dias:  

Questão da visita de campo à Vila da Área, nas margens da cachoeira do Arrudas: é uma das 
vilas mais precárias do município, estando situada em APP (área de preservação). O que foi 
dito é que as famílias não seriam retiradas e ir para qualquer lugar ou sem lugar. A proposta é 
que deverá ser discutida a saída da população da área, devendo ser reassentada no entorno, 
de forma que se mantenham os laços sociais. Vão sair daquela localidade, mas não da região. 
Não tem como fazer intervenções estruturais na área para reduzir o risco, por isso a população 
tem que ser removida. Investimentos mais locais para melhorar a vida dessas pessoas podem 
ser realizados através das intervenções da OUC definidas pela população (obras locais).  

Estão sendo previstas poucas obras viárias, exceto para melhorar as condições para o 
transporte coletivo e para os pedestres. Não estão previstas remoções, então.  

Questão da necessidade de reunir com a população da vila: há o problema do tempo da OUC, 
que é de 20 anos. Se a equipe for conversar com a população da vila agora, ela vai achar que a 
intervenção será feita amanhã. É necessário pensar o momento da conversa, para não frustrar 
as expectativas. Agora, é possível fazer apenas conversas sobre questões mais estruturantes. 

Sobre via 710: o trecho está distante da OUC. Ele é importante, porém não cabe no contexto. 
O Secretário Leonardo ligou para a SUDECAP e averiguou que a Gasmig fez uma intervenção 
irregular, sem licenciar com a Prefeitura, então o projeto teve que passar por alterações. Um 
trecho será feito no ano que vem, e outro em 2017. A intervenção não está sendo 
desconsiderada pela Prefeitura, apenas está em outro projeto. 

Rua Souza Aguiar faz parte do parque linear, de modo que haverá melhorias na rua sim, com 
recursos da OUC. 

Izabel relembra o tempo da OUC e ressalta que essa área não está na primeira etapa da 
operação. Como a travessia está prevista na contrapartida da Vale, é fundamental não 
desmobilizar, continuar pressionando a empresa e agir por mais de uma via. Ressalta que, de 
todo modo, há recursos da OUC, sim, para a intervenção. 

Adriana Maia (população): aponta que havia lagoa na região, que foi tampada. A 
Prefeitura não deveria ter permitido a construção na área, mas foram feitos predinhos, 
que agora estão em risco. É necessário saber onde construir. Esse também é o caso da 
Via 710, que não pode ser construída sem antes saber sobre o córrego, e quem sabe 
disso são os moradores antigos. 

 



 

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

José Raimundo/Zeca (morador do Horto):  

Hoje temos um grande déficit de saúde, da educação, da segurança pública e do transporte. 
Até hoje, não há projetos mais objetivos para resolver esses problemas. Os projetos são 
sempre retardados. Esse, por exemplo, é só sobre mobilidade. Hoje há problemas de vários 
tipos na mobilidade, por exemplo, a questão da segurança no Move. Se vierem morar pessoas 
da RMBH aqui, haverá estrutura de saúde, educação, segurança e transporte para essas 
pessoas? Todo projeto público é retardado, primeiro se faz e depois conserta sobre a desgraça 
do contribuinte. Levanta a questão do aluguel social: a Prefeitura não tem controle sobre isso. 
Fez shoppings para tirar os camelôs das ruas e aumentar a segurança, mas voltaram todos para 
as ruas, e quem hoje está nesses shoppings não é de BH. Aponta, também, a questão das 
desapropriações. 

 

Célio Cruz (gabinete do Vereador Arnaldo Godoy, morador do bairro Esplanada):  

Parabeniza o espaço e concorda que só foi feito por causa da pressão social. Questiona se o 
projeto será mesmo executado. Pergunta sobre as resoluções da IV Conferência Municipal de 
Política Urbana que foram encaminhadas para a Câmara e geraram muita polêmica. Queria 
saber por que a OUC não foi discutida conjuntamente na IV Conferência de Política Urbana, e 
por que sua proposta não foi enviada junto dessas resoluções. Discorda da questão dos lobbies 
na Câmara, pois diz que conhece vereadores que não fazem isso. 

 

Renato Michel (conselheiro do Compur, setor empresarial):  

Aponta que não há investimento público na operação urbana, que a construtora faz e vende, 
de modo que a conta fica para os compradores dos imóveis. Ainda não conseguiu perceber a 
viabilidade da operação urbana: as pessoas não têm renda o suficiente para pagar essa conta. 
Menciona sua expectativa de um potencial construtivo maior. 

 

Rafael Barros (morador Santa Tereza, membro da associação do Santa Tereza):  

Levanta que a previsão de 3% dos recursos para patrimônio cultural não seria suficiente para a 
região Leste e questiona se não seria o caso de aumentar isso, pois a regional tem a maior 
porcentagem das manifestações da cultura afro-brasileira de BH. Questiona se o 
estacionamento do Horto faz sentido. Quer saber também quantos m² serão construídos para 
aluguel social, política que considera de suma importância para corrigir as desigualdades. Seria 
interessante considerar a execução de uma rede metroviária na linha de trem existente até 
Sabará, criando relação metropolitana. Acredita ser importante fazer uma segunda rodada das 
audiências públicas nas regionais, para permitir um quórum maior. Quer saber quando (se há 
previsão) será feita a região Leste. Levanta a questão da viabilidade: como vai ser possível 
lucrar com o empreendimento que dê um retorno para a cidade? A conta da viabilidade é 
difícil, considera que isso é positivo e espera que ela continue difícil. 



 

 

 

Daniele Jorge (movimento Salve Santa Tereza):  

Pergunta se a área do “Chapéu de Napoleão” será área de adensamento. Quer saber, também, 
até onde a proposta de sobreposição do Ribeirão Arrudas vai ocorrer. Aponta que hoje no 
mundo, há movimento contrário a isso, que os rios estão sendo abertos e não tampados. 
Pergunta se vai ocorrer isso mesmo. 

 

Respostas da PBH: 

Tiago Esteves:  

É esclarecido que o que ocorrerá no Ribeirão Arrudas são transposições, isto é, 
atravessamentos sobre o mesmo, e não o seu tamponamento. A OUC tem como princípio não 
ampliar o tamponamento de cursos d’água assim como manter todos os cursos d’água que 
hoje se encontram em leito natural dessa forma.  

 

Izabel Dias:  

Qualquer recurso arrecadado terá 3% separado para investimentos em patrimônio cultural, 
porém não necessariamente será aplicado na área de arrecadação. O Conselho de Patrimônio 
que define para onde o recurso vai dentro da área da OUC. Do mesmo modo acorrerá com as 
Habitações de Interesse Social (HIS). Há a previsão de produção de 7 mil a 8 mil unidades 
habitações para aluguel social, porém a decisão também fica para a gestão da OUC e para o 
Conselho de Habitação, pois 10 unidades em uma área podem equivaler a uma unidade em 
outra. É uma conta difícil de fechar e que também depende da arrecadação. O grupo gestor da 
OUC vai definir as próximas etapas, tendo em vista as dinâmicas de mercado, dentre outros 
aspectos. Não tem como dizer quando será implementada a região Leste, mas é possível dizer 
que não ocorrerá nos próximos 5 (cinco) anos. 

 

Secretário Leonardo Castro:  

Uma das principais críticas ao instrumento da Operação Urbana Consorciada é que elas são 
usadas para criar exceções ao Plano Diretor, e para reforçá-lo. Para atrair o mercado 
imobiliário, acreditava-se que era necessária a gentrificação. A IV Conferência avançou nessa 
questão, com a instituição do CA básico 1 (venda do potencial construtivo superior a um), 
dentre outras discussões. É possível trabalhar melhor ainda a questão da OUC, pois o CA 
básico 1 em toda a cidade torna viável o CA básico 1  na OUC, pois senão ela não seria viável 
com o CA básico 1. Se isso não for aprovado no novo Plano Diretor, haverá necessidade de 
revisão da OUC. Os dois estão sendo elaborados e discutidos juntos, de modo que a OUC 
depende do Plano Diretor. A OUC é baseada no Plano Diretor que acabou de ser encaminhado 
para a Câmara e não no Plano Diretor atualmente vigente. Mesmo assim, continua-se 
discutindo a OUC e ela não vai deixar de ser encaminhada para a Câmara. 



 

 

 

Lívia Monteiro:  

A IV Conferência não discutiu a Operação Urbana Consorciada, pois o Estatuto da Cidade exige 
participação popular e a elaboração de um projeto de lei específico. A IV Conferência era 
muito mais ampla que a OUC, de modo que os participantes não são representativos da região, 
e por isso não era o espaço adequado para essa discussão. 

 

Izabel Dias:  

Foi necessário criar estratégias para pensar a viabilidade em diversos cenários. Mesmo que a 
OUC aconteça no cenário mais pessimista, já haverá a possibilidade de produzir HIS e fazer 
investimentos em vilas e favelas. Então, mesmo se o cenário não for o esperado ou o ideal, 
haverá retornos positivos. 

 

Bruno Hermann:  

Se o ônus vai ficar para o consumidor ou para o proprietário, depende do contexto. Isso 
depende do poder de barganha do proprietário, em função da localização do terreno. Um 
empreendimento no Lourdes tem 40% do seu custo na localização, já um empreendimento de 
baixa ou média renda esse valor é de 8%. Assim, nesse caso, o ônus tende a ficar para o 
proprietário do terreno e não para o consumidor. Além disso, há muitos problemas de 
arrecadação de recursos para intervenções urbanas pelos Municípios, por causa da repartição 
das verbas entre a União, os Estados e os Municípios, de modo que instrumentos como a 
outorga onerosa se fazem necessários. No mais, uma cidade espraiada tem mais custos do que 
uma cidade compacta, de modo que a concepção da OUC segue um modelo menos custoso de 
cidade. 

Renato Michel (população): Aponta que a sua preocupação é exatamente essa: por 
que não estamos discutindo a viabilidade aqui? O que preocupa o mercado é que a 
capacidade do consumidor de pagar a conta acabou. Se o terreno mais o CEPAC custar 
o mesmo que custa hoje, o problema não é tão grande, mas pode ser que isso não 
aconteça. Diz que tem ido para as audiências com esperança de discutir isso, por mais 
que os valores não estejam todos fechados. Hoje as construtoras estão atuando em 
todo o Brasil e, até mesmo, estão se internacionalizando. Se não é interessante para o 
empreendedor investir aqui, ele vai para outro lugar. Se ele for para a RMBH, a 
situação só vai ficar mais caótica. 

Lívia Monteiro (PBH): Hoje, de certa forma, já pagamos o CEPAC, pois pagamos o 
potencial construtivo, só que para o proprietário. 

Renato Michel (população): A questão é convencer o proprietário a abaixar o preço do 
terreno. 

 



 

 

Tiago Esteves:  

O estacionamento no Horto só será feito se houver parceria com o setor privado. Se acontecer, 
vai ser interessante para reduzir o uso dos automóveis. O corredor é de transporte coletivo 
como um todo, e não só de ônibus. A possibilidade do uso da linha férrea está sendo estudada. 
A OUC vai investir em equipamentos de saúde, educação, etc., de modo que ela não é um 
projeto só de mobilidade. Vários equipamentos foram demandados pela população e o volume 
de recursos para equipamentos públicos foi ampliado. A gestão definirá quais e qual a 
localização dos equipamentos a serem implantados. 

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

Mércia Inês (moradora do bairro Pompeia):  

Solicita esclarecimento sobre o trecho incluído da Avenida Belém, até que rua. Diz que o bairro 
Pompeia é um corredor de passagem para todos os outros bairros, que ele e os outros bairros 
do entorno estão se verticalizando e estão sendo construídos equipamentos e que a 
mobilidade está muito difícil. Levanta a questão de que as pessoas já não estão mais 
comprando na Rua Niquelina. Pergunta o que vai ser feito com a Vila São Rafael, que está 
ligada com a Avenida dos Andradas. Diz que há projeto de estação BH-Bus na Rua Niquelina, 
perto da Estação de metrô Santa Tereza, que dependia da execução da Av. Belém, que já se 
encontra pronta. São vários os projetos que existem, e aponta que a população quer saber o 
que será feito. Diz que a região é um corredor ecológico que sofre com a pressão por 
ocupação. Pergunta o que há de projeto para a região. 

 

Porfírio (líder comunitário Granja de Freitas):  

Diz que tem Move para todos os lados, menos na regional Leste. Apesar dos acidentes, é o 
sistema de transporte mais rápido que há hoje e atende vários bairros. Aponta que a 
população da Vila da Área está aguardando reassentamento até hoje. Pergunta se há previsão 
de Move para a região. 

 

José Raimundo/Zeca (morador do Horto):  

Aponta que já há um projeto orçado de uma esplanada na região Leste. Diz que essa demanda 
existe há 8 (oito) anos e que é por isso que o poder público sempre tem projetos retardados. 
Levanta que hoje há uma crise de energia e água e indaga como vai ficar essa questão com a 
vinda de todas essas pessoas. Diz que o Move está dando muitos problemas, como acidentes e 
insegurança; pergunta se isso será abordado. Questiona quais são os critérios de remoção e 
desapropriação. Indaga como deve proceder se não quiser participar desse consórcio e 
continuar morando onde está. 

 

Marizete Amaral (presidente da Associação de Moradores do Conjunto Mariano de Abreu):  



 

 

Associação inclui os bairros Água Branca, Boa Vista e outros. Diz que quando ficou sabendo da 
OUC, pensou que começariam pela regional Leste, onde há ZEIS, cadeia, presídio e shopping, 
ou seja, já está tudo pronto, de modo que os empresários irão para lá e investirão, com 
certeza. Aponta que os PGEs já estão prontos, só falta executá-los e que os Orçamentos 
Participativos estão atrasados. Pergunta como vai ficar o IPTU, pois ele não pode aumentar 
para o pessoal da ZEIS. Diz que é necessário ter mais parcerias com os Conselhos Municipais de 
Saúde, Habitação, etc., discutir mais a outorga onerosa e o IPTU progressivo no início, para 
depois ir para o macro. 

 

Eliana Maria (moradora do bairro Boa Vista):  

Levanta a questão de que, se o projeto é para daqui a 20 anos, como a população vai aguardar 
até lá a resolução da questão do acesso ao Bairro Boa Vista. Aponta ainda que quando tem 
alagamentos por causa da lagoa que foi tampada, a população fica sem como sair do bairro e 
que esse problema tem que ser solucionado. Levanta o problema da rede ferroviária: diz que 
as oficinas já tinham que ter saído há muito tempo, tendo em vista que seu objetivo social é 
transportar carga e nada está sendo transportado. Elas tinham que ser passadas para o Estado 
ou para a cidade. Diz que a equipe das Operações Urbanas tinha dito que voltaria a fazer uma 
visita na área e que até agora não havia retornado. 

 

José Raimundo/Zeca (morador do Horto):  

Aponta que, às vezes, há recursos, o problema é que as obras são mal executadas ou mal 
escolhidas pela comunidade. Há exemplos de boas obras. A UPA Leste foi muito cara e muito 
mal localizada. A população paga impostos e muitas obras não fazem sentido.  

 

Alexandre Souza (morador regional Leste):  

Pergunta onde haverá remoções na Avenida dos Andradas. 

 

Ivan Mateus (liderança do Alto Vera Cruz, Conselho Distrital de Saúde):  

Pergunta se o anel da 381 que vai passar pelo Taquaril está nesse projeto. 

 

Respostas da PBH: 

Tiago Esteves:  

A Av. Belém está na OUC até a terceira quadra, na esquina com a Rua Astolfo Dutra. A estação 
de integração da R. Niquelina não é uma grande estação de reestruturação do modelo de 
transporte. Será um equipamento de pequeno porte para integrar as linhas existentes de 
ônibus que já passam pela R. Niquelina e pela Av. dos Andadas com o metrô. A Vila São Rafael 



 

 

está inserida na OUC. Uma proporção dos recursos da OUC será destinada para vilas e favelas. 
As intervenções serão decididas pela gestão e pelo Conselho de Habitação. 

Mércia (população): Dentro do PGE o que é possível fazer com os recursos da OUC? Há 
muito engarrafamento, tinha que haver uma terceira via para sair do bairro. As ruas do 
bairro são da década de 80.  

Tiago Esteves (PBH): Os PGEs todos vão ser respeitados. Os investimentos dos 
Orçamentos Participativos também continuarão. Os recursos da OUC são 
complementares. Não vamos abrir novas vias, pois não queremos mais carros. Além 
disso, a tipologia de apartamentos tem só uma vaga, priorizando os usuários de 
transporte público. 

Mércia (população): Mesmo assim, um prédio de 3 andares vai ter mais carros do que 
uma casa com um carro.  

Tiago Esteves (PBH): Essa discussão é complexa. A ideia é incentivar o uso misto, 
permitindo que as atividades do dia-a-dia sejam feitas a pé. Então no adensamento 
não necessariamente vai piorar o trânsito de automóveis. Em áreas mais adensadas as 
pessoas fazem deslocamentos mais curtos. 

 

Tiago Esteves:  

Foi incluído um corredor de transporte para o Conjunto Granja de Freitas, a tecnologia que 
ainda não foi definida. Ela pode ser um BRT ou superior, como um VLT. 

Os proprietários não tem obrigação de aderir à operação urbana. Se você quiser, inclusive, 
ampliar a sua casa, o CA básico 1 permite que a sua casa chegue a esse máximo de maneira 
não onerosa. O valor do IPTU vai continuar a ser calculado da mesma forma. Se o terreno 
valorizar, aumentará o valor do IPTU. Mas há uma proposta em discussão de que o IPTU se 
mantenha como no período anterior à Operação e que havendo valorização, esse valor a mais 
seja cobrado través do ITBI, no momento da venda o terreno. 

O modelo de cidade compacta é o modelo que mais protege o meio ambiente, pois a cidade 
espraiada, que cresce ilimitadamente, é que compromete os recursos hídricos, etc. Está 
previsto o investimento em infraestrutura para distribuição da água e eletricidade, mas a OUC 
não implicará em aumento do consumo em uma escala maior, pois a população que vai ocupar 
a área da OUC continuaria existindo em algum outro lugar. 

 

Tiago Esteves:  

10% dos recursos vão para obras locais que serão acompanhadas e fiscalizadas para garantir 
obras bem executadas e para que não haja desperdício de recursos. Mencionou que o início 
das OUC é onde há mais arrecadação e que as obras de infraestrutura serão distribuídas para 
todas as áreas. Foi anotada a proposta de inclusão de discussões com o COMUR (Conselho de 
Mobilidade Urbana).  



 

 

 

Izabel Dias:  

Questão da oficina: rede ferroviária está sob jurisdição federal. Aquele espaço poderia ter 
outra vocação, porém há muitos obstáculos jurídicos para a sua retirada. Por isso, a oficina 
está fora do perímetro da OUC. 

Eliana Maria: Proposta para fazer equipamento na área da oficina, e no 
empreendimento.  

 

Tiago Esteves:  

Algumas intervenções da OUC já têm localização definida e com remoção. Na regional Leste as 
remoções são somente na Vila da Área. Porém, há diretrizes de implementar os PGEs, que 
incluem remoções das áreas de risco. Isso será resolvido pela gestão, não tem como dar os 
números agora. A 381 não está incluída na OUC. 

 

A audiência pública é encerrada, agradecendo-se a participação de todos. 

 


