
 

 
Relatório Síntese da Audiência Publica da Operação Urbana Consorciada Antônio 

Carlos/Pedro I – Leste Oeste 
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Relatório Síntese: 

Abertura | Secretário Leonardo Castro 

O Secretário Leonardo Castro faz a abertura solene da Audiência Pública, dá boas vindas a 
todos participantes e passa a palavra para a arquiteta urbanista Izabel Dias para a 
apresentação geral da operação urbana.  

 

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 Oeste, 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 Oeste | 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 oeste, englobando os bairros ao longo da Via 
Expressa e da Avenida Tereza Cristina. Para a região, foram previstos três programas de ação:  
Parque Metropolitano Oeste, Parque Bacia do Calafate e Bulevar Oeste. Explica que o nome foi 
alterado de “setor” para “programa de ação” para enfatizar que não se trata apenas de uma 
questão geográfica de ocupação, possuindo também uma dimensão temporal. 

 

Síntese do diagnóstico 

Perfil da população. A área apresenta densidade populacional maior do que a média da 
cidade, exceto na extremidade oeste, assim como a média da população idosa. População 
jovem está na média da cidade. Área mais próxima do centro apresenta renda maior do que a 
média da cidade, ao passo que esse valor para a extremidade oeste é menor que a média. 
Quantidade de domicílios alugados é maior que a média da cidade, no entanto, esse valor é 
menor que a média no caso de famílias de baixa renda. Considera-se que o caso das famílias de 
baixa renda que moram de aluguel merecem atenção especial, uma vez que estão em situação 
especialmente vulnerável a processos de valorização e expulsão. 

Condições sociais e ambientais. A área apresenta condições sociais e ambientais pouco 
homogêneas. Extremidade oeste apresenta maiores quantidades de áreas vazias e galpões, o 
que resulta em pressões do mercado imobiliário pela ocupação da região. Já o bairro Coração 
Eucarístico e seus arredores estão passando por um processo de verticalização. A região do 
bairro Carlos Prates é marcada pela presença de galpões. Os bairros Calafate, Prado e Nova 
Suíssa, por sua vez, apresentam edificações históricas relevantes. Apresentação das áreas 
subutilizadas, sobretudo na extremidade oeste e ao longo do corredor. Na área, há três 
estações de metrô, havendo, ainda, a previsão de implantação da estação Nova Suíssa. A 
presença do metrô resultou em desarticulações na região.  

Capacidade de suporte.  Apresenta o mapa da capacidade de suporte da área, elaborado 
segundo metodologia elaborada para o desenvolvimento dos Planos Diretores Regionais. 
Trata-se de um modelo matemático que leva em consideração aspectos da topografia, do 
terreno, da infraestrutura, da acessibilidade, dentre outros. A capacidade de suporte é maior 
quanto mais próximo se está do centro. 

 

Programa de ação Parque Metropolitano Oeste 

Obras. A principal proposta é o Parque Metropolitano Oeste. No momento, está sendo feito o 
licenciamento de um projeto para a área, em razão da pressão de ocupação, de forma que 
ainda não se sabe ao certo qual será o tamanho do parque. Há a ideia e transferir o potencial 
construtivo desse empreendimento para outra área da cidade, para garantir a preservação da 
região. Além disso, no quesito ambiental, estão previstas conexões ambientais, melhorias nas 
praças e a implantação de outro parque. 



 

 
A extremidade oeste é a única área da região desconectada do metrô. Há proposta de 
implantação de serviço de transporte coletivo de capacidade média/alta para permitir o 
adensamento da área, sendo que a ocupação apenas será autorizada após sua implementação. 
Há, ainda, propostas de travessias urbanas, que não são passarelas, mas outro tipo de 
equipamento de maior porte, com elevador, podendo ser usadas por pedestres e ciclistas. Está 
prevista a recuperação das pistas marginais da Via Expressa, que apresenta várias 
descontinuidades.  A proposta da população de implantação de linha de metrô até o bairro 
Califórnia não foi incluída, pois o custo seria muito elevado e o bairro não está localizado no 
corredor objeto da OUC. Por fim, estão previstos recursos para vilas e favelas. 

Remoções. Não estão previstas remoções neste programa. 

Ocupação. Apresenta a proposta de quadras praça e quadras galeria nas proximidades do 
corredor e de área de amortecimento, com os parâmetros da IV Conferência Municipal de 
Políticas Urbanas, no interior dos bairros. As quadras praça apresentam coeficiente de 
aproveitamento (CA) até 5, as quadras galeria até 4 e a área de amortecimento até 2,5. 
Esclarece que esses são os valores máximos autorizados para o adensamento, que podem ser 
alcançados via aquisição de CEPACs, e não a obrigatoriedade de adensar até atingir esse valor. 

Áreas renováveis. Apresenta o levantamento das áreas consolidadas (equipamentos e 
edificações de mais de três pavimentos) e renováveis (lotes vagos e edificações de pequeno 
porte). De acordo com ele, para o programa, há 400.000m² de terrenos renováveis, os quais 
apresentam, de acordo com o Plano Diretor atualmente em vigor, 780.000m² de potencial 
construtivo adicional (valores acima de CA1). Já o potencial construtivo adicional de acordo 
com os parâmetros adotados pela OUC ACLO é de 600.000m², ao passo que a capacidade de 
suporte da área equivale a 270.000m² de potencial construtivo adicional. No entanto, o 
estoque não necessariamente corresponde à quantidade de CEPACs que será vendida, pois 
esta deve seguir a dinâmica de mercado e tem que ser um valor tal que gere a escassez de 
CEPACs disponíveis. Desse modo, a quantidade de CEPACs vendidos será inferior ao valor 
máximo da capacidade de suporte da área. Os valores apresentados revelam que a Operação 
Urbana não aumenta o potencial construtivo de toda a sua área de abrangência, mas sim 
direciona o adensamento para onde há capacidade de suporte. 

Arrecadação. Esse programa é deficitário, isto é, não tem arrecadação, de modo que receberá 
recursos de outros programas para a execução dos investimentos previstos. 

 

Programa de ação Parque Bacia do Calafate 

Obras. A principal proposta é o parque Bacia do Calafate, no entorno da bacia de detenção do 
Calafate, como proposta de criar espaços de lazer e possibilitar a integração com o entorno. 
Estão previstos, também, a requalificação do entorno das estações de metrô e a implantação 
de travessias urbanas. A solicitação da população de implantação do projeto do VIURBS Via 
210 não foi acatada, pois foge aos princípios da OUC de priorizar o pedestre e o sistema de 
transporte coletivo e está distante do eixo objeto da OUC. Esclarece que a obra não foi 
abandonada pelo município, apenas não receberá recursos da OUC. 



 

 
Ocupação. Apresenta o mapa com a proposta de ocupação da OUC.  Para as áreas de 
adensamento, estão propostas quadras praça e quadras galeria; já as áreas de amortecimento 
apresentam parâmetros de acordo com a IV Conferência Municipal de Política Urbana. Nas 
áreas marcadas como centralidades, há a obrigatoriedade que as edificações sejam de uso 
misto, com comércio no térreo, para promover uma maior diversidade da ocupação. O 
adensamento no entorno da estação de metrô Nova Suíssa está condicionando a implantação 
da estação.  

Remoções. Estão previstas 23 remoções no programa, em função da obra de articulação viária. 

Áreas renováveis. Apresenta mapa de adensamento permitido em relação às áreas 
renováveis. De acordo com ele, para o programa, há 660.000m² de terrenos renováveis, os 
quais apresentam, de acordo com o Plano Diretor atualmente em vigor, 560.000m² de 
potencial construtivo adicional (valores acima de CA1). Já o potencial construtivo adicional de 
acordo com os parâmetros adotados pela OUC ACLO é de 780.000m², ao passo que a 
capacidade de suporte da área equivale a 500.000m² de potencial construtivo adicional. Então, 
serão vendidos menos que 500.000m² em CEPACs, em razão da dinâmica de mercado. 

Arrecadação. Apresenta a estimativa de arrecadação do programa ao longo dos 20 anos de 
vigência da OUC. Trata-se de um programa superavitário, isto é, arrecada mais do que gasta, 
de modo que vai distribuir recursos para outras áreas da operação. 

 

Programa de ação Parque Bulevar Oeste 

Obras. Apresenta as propostas de melhorias dos acessos às estações de metrô; de obra viária 
na Av. Guaratã, para dar continuidade a ela, melhorar o acesso à estação de metrô Calafate e 
criar um binário com a Rua Platina; de requalificação da Rua Platina, que tem valor histórico 
muito grande, com enterramento da fiação como parte da conexão ambiental para ela 
prevista; de requalificação do entorno do viaduto Helena Greco e de recuperação da praça no 
eixo da Av. Bias Fortes e do mirante nela existente. A proposta de retirada da trincheira na Av. 
Augusto de Lima não foi acatada, pois é importante para melhorar a acessibilidade para a Av. 
Guaratã, mas teve a sua prioridade reduzida. 

Ocupação. Apresenta mapa com áreas de adensamento e amortecimento. Aponta a presença 
de áreas de interesse cultural no Prado e no Calafate em área de amortecimento. Esclarece 
que os parâmetros do Conjunto Urbano Bairros Prado e Calafate foram mantidos e que, para a 
área, os projetos têm que passar pelo Conselho de Patrimônio para receber aprovação. 

Remoções. Estão previstas 28 remoções, em razão de obra viária. 

Áreas renováveis. Apresenta mapa de adensamento permitido em relação às áreas 
renováveis. De acordo com ele, para o programa, há 660.000m² de terrenos renováveis, os 
quais apresentam, de acordo com o Plano Diretor atualmente em vigor, 540.000m² de 
potencial construtivo adicional (valores acima de CA1). Já o potencial construtivo adicional de 
acordo com os parâmetros adotados pela OUC ACLO é de 700.000m², ao passo que a 



 

 
capacidade de suporte da área equivale a 530.000m² de potencial construtivo adicional. Então, 
serão vendidos menos que 530.000m² em CEPACs. 

Arrecadação. Para esse setor, a estimativa de arrecadação é igual à estimativa de 
investimentos, de modo que ele não é nem deficitário, nem superavitário. Esclarece que parte 
dos recursos arrecadados e investidos é referente a fundos para toda a OUC. 

 

Distribuição dos recursos 

Para finalizar, foi apresentada a distribuição de recursos da Operação Urbana como um todo: 
47% investidos em obras localizadas em todos os setores (investimentos diretos nos 
programas), sendo 7% nos corredores (Antônio Carlos, Pedro I, Andradas e Teresa Cristina), 
10% obras locais, decididas pelos grupo gestores locais. Ressalta que a localização de mais da 
metade dos recursos (53%) não tem definição e a determinação caberá ao grupo gestor. Foi 
apresentada a distribuição de arrecadação e dos investimentos dos diferentes programas da 
Operação Urbana, desde que dentro dos parâmetros determinados pela lei da OUC. 
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: 

Amanda Guimarães (Grupo Indisciplinar EA UFMG) 

Parabeniza a equipe da SMAPU pelas alterações feitas ao plano da OUC Nova BH e reconhece a 
qualidade do plano da OUC ACLO. Ressalta o papel do Grupo Indisciplinar na evolução da 
proposta de OUC, sobretudo, por meio ao papel de monitoramento, publicização do 
instrumento e denúncias às irregularidades identificadas. Fala sobre os ofícios que foram 
protocolados na SMAPU com a solicitação de respostas sobre o modelo de planejamento 
proposto para a OUC e salienta que tais documentos estão sendo veiculados no site do Grupo. 
Solicitou que a SMAPU conceda as respostas com a maior brevidade possível e que disponha o 
conteúdo ao público pela web. Divulga o blog do grupo Indsciplinar e convida todos a acessá-
lo. 

 

Renato Michel (Conselheiro do Compur, representante do setor empresarial, Sinduscon) 

Ressalta sua preocupação da OUC, que, ao invés de estar montada como um instrumento que 
aumenta a oferta de área a ser edificada, está diminuindo os potenciais construtivos das 



 

 
regiões. Diz que pelas contas que tinha feito no momento, levando em consideração os dados 
apresentados dos três programas, o potencial construtivo teria baixado, aproximadamente, 
17% com relação ao potencial construtivo atual, sendo que o atual não é oneroso. Salienta ao 
público sua visão de que a OUC é um sistema fechado, no qual “não entra e nem sai” recurso e 
que os gastos com obras seriam arcados pelos compradores de imóveis na região, 
“consumidores finais” dos produtos imobiliários, uma vez que não há previsão de investimento 
de recursos públicos na OUC. Ressalta que a Prefeitura está colocando para os futuros 
compradores de imóveis na região uma conta de mais de 900 milhões e que o CEPAC, forma de 
pagamento do coeficiente de aproveitamento, é mais um custo de construção, assim como os 
materiais para consolidar o edifício e o terreno.  

 

Ernani Ferreira Leandro (Bairro Nova Suíça e Gameleira, Associação Comunitária Social Cultural 
e Desportiva)  

Inicia sua fala dizendo que entregou um material com observações sobre a OUC ACLO e 
esclarecimentos acerca do que o movimento que representa deseja para a área da OUC para 
todas as autoridades municipais presentes à audiência. Ressalta a presença da Arquiteta 
Vanessa ao evento, salientando que a profissional teria grande conhecimento da região oeste 
e tivera importante ação na avaliação sobre a possível instalação do terminal rodoviário no 
local onde hoje está prevista a bacia de contenção, proposta anteriormente considerada pela 
Prefeitura. Solicita a atenção e o suporte da arquiteta ao plano da OUC ACLO. Afirma que a 
audiência pública é um fórum de discussão, apenas uma reunião, e diz que entregou um 
documento solicitando reunião conjunta do grupo gestor geral e do grupo gestor local da OUC 
ACLO, a serem criados o quanto antes, com a comunidade que representa, para que os 
gestores e estruturadores se reúnam com o objetivo que as propostas possam ser melhor 
avaliadas, com a possibilidade de ter aspectos aceitos ou não pela comunidade, seguindo um 
processo democrático de discussão com controle social. Defende que apenas assim seria uma 
participação efetiva. Ressalta que as propostas acerca da Avenida Guarantan que constam do 
plano urbanístico da OUC ACLO foram aceitas e apoiadas pela comunidade e que o movimento 
gostaria de discutir a possibilidade de sua manutenção na primeira etapa de execução da OUC.  

 

Antônio Garcia da Silva – Cigano (Associação do Bairro Cinquentenário de Marajó) 

Fala que está muito satisfeito com os representantes da Regional Oeste, principalmente com 
os gestores. Ressalta a questão de que não há corredor ferroviário para a implantação da 
estação Nova Suíça, que ele participou de diversas discussões sobre a implantação da estação 
no local com outros órgãos e que tem anos que ela está sendo reivindicada. Aponta que tal 
estação não está no bairro Nova Suíça, mas sim no Calafate, de modo que o nome está 
equivocado, e que ela deveria pertencer à linha Calafate-Barreiro, que é o corredor 2. Diz que 
a regional Oeste está muito bem representada na audiência pelo poder público, gestores da 
regional e população. Ressalta sua atuação entre os movimentos populares de Belo Horizonte 
e que ele mesmo mobilizou outros agentes para estarem presentes na audiência, os quais não 



 

 
representavam apenas a Regional Oeste, mas o município como um todo, e diz que tem uma 
boa relação com todos. Considera que a OUC vai beneficiar toda a cidade. Cobra sobre a 
questão do Bairro Cinquentenário não ter sido citado nas apresentações. Reconhece que 
houve divulgação para as audiências, mas que esta poderia ser ainda maior, para a população 
ficar mais consciente a respeito.  

 

Maria da Conceição (moradora do bairro Ipiranga) 

Aponta que a OUC não contempla a regional Nordeste. Fala que a Conferência de Políticas 
Urbanas foi uma vergonha e manipulada. Depois desse evento, as pessoas passaram a buscar e 
reivindicar mais espaços de participação e a população dos bairros não contemplados está 
procurando esses espaços. Aponta que o que está sendo feito hoje poderá ser desfeito 
amanhã e que o que está ocorrendo hoje é oportunismo. Ressalta que a área onde reside não 
está inserida no perímetro da OUC ACLO. Diz que na região dela o movimento está maior e, 
provavelmente, até pior, e que está falando sobre isso, porque cada um fala sobre a sua 
própria dor. 

 

Respostas da PBH: 

Tiago Esteves: 

Responde Ernani sobre o grupo gestor, ressaltando que este apenas seria conformado após a 
aprovação da lei que regulamentasse a OUC ACLO, mas que pode ser marcada uma reunião 
com a comunidade, assim como proposto.  

Esclarece que Estação Nova Suíça não é um projeto da prefeitura, mas da Metrominas, de 
modo que o nome não foi definido pela prefeitura. Aponta que o nome anteriormente dado à 
estação pela CBTU era Calafate 2.  

Diz que o bairro Cinquentenário não está incluído na OUC, mas que a equipe levará em 
consideração a sua demanda. 

Fala sobre os perigos de se manter a área sobre a única dinâmica do mercado. Aponta que os 
dados apresentados foram colocados quase que como uma provocação. Remete aos 
diagnósticos da IV Conferência Municipal de Política Urbana, onde foi feito o levantamento do 
potencial construtivo praticado na hoje cidade, de acordo com o qual a área central e os 
bairros da Zona Sul e alguns outros bairros são adensados, e fora dessas regiões a ocupação é 
muito pouco intensa, com potencial abaixo de 1. Grande parte dessas áreas tem um potencial 
construtivo altíssimo que o mercado não tem condição de absorver isso nem em 50 anos. 
Necessidade de direcionar o adensamento, pois hoje o mercado escolhe a bola da vez e acaba 
ocupando os bairros em que tem interesse muito intensamente, para que a cidade se 
desenvolva de maneira coerente com a infraestrutura, principalmente a de transporte.  

 

Bruno Hermann:  



 

 
Responde Renato Michel sobre a sua preocupação com o CEPAC encarecer demais e o 
consumidor não ser capaz de pagar, apontando que a equipe está preocupada com isso e 
estudando diversos cenários. Aponta que o que a dinâmica imobiliária mostra é que quanto 
melhor a localização dos terrenos, maior o poder de barganha no proprietário. Já o perfil de 
empreendimentos de média e baixa renda têm preços menores de terreno, de modo que é 
condizente com o perfil do consumidor. A cidade proposta pela OUC é, inclusive, mais barata, 
por ser compacta e voltada para o transporte público.  

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

Vanessa Regina Freitas (Arquiteta e urbanista,  Doutoranda da EA UFMG, moradora Padre 
Eustáquio) 

Identifica-se como arquiteta mencionada pelo Sr. Ernani, moradora do bairro Padre Eustáquio, 
que se envolveu com a questão da rodoviária. Esclarece que também é professora 
universitária. Critica a apresentação do planejamento da OUC ACLO e avalia que o conteúdo 
estava sendo explicitado de “forma rasa” e pouco específica. Entende que a gestão vai definir 
melhor as coisas, mas que o projeto de lei tem que permitir visualizar a proposta, assim como 
a apresentação, que não pode ser só através de mapas. Diz entender não ser possível que 
fosse trazido tudo para a apresentação, mas pede material com maior detalhamento, pois 
gostaria de conhecer em detalhes a proposta para, assim, poder inferir melhor sobre o projeto 
e conseguir informar à população sobre seus efeitos. Está preocupada com a questão das 
remoções, que foram mostradas superficialmente e não estão no material entregue no 
momento do credenciamento. Pergunta como a questão da preservação no Prado e no 
Calafate vai ser conciliada com o alargamento das vias e passeios, e exemplifica ao ressaltar 
que o alargamento dos passeios da Rua Platina é difícil por causa das edificações históricas que 
estão presentes nos terrenos lindeiros a tal via. Salienta sua preocupação de que a bacia de 
contenção a ser construída no Calafate pode trazer malefícios para a região, tais como dengue, 
lixo, etc. Diz entender que responsabilidades sobre a bacia é da Sudecap, mas pediu 
esclarecimentos sobre este projeto, assim como sobre a questão dos jardins de chuva 
propostos.  

 

André Veloso (Tarifa Zero e Conselho de Mobilidade Urbana) 

Inicia dizendo sobre sua crítica ao Conselho de Mobilidade, por considerar que tal Conselho é 
“pró-forma”, e levanta, a partir dessa fala, questões sobre o processo de gestão da OUC ACLO. 
Diz que acompanha o trabalho da SMAPU há muito tempo, desde a luta contra a Nova BH, 
reconhece a mudança de postura da equipe da SMAPU na aproximação do projeto com a 
população e que houve muitos avanços. No entanto, considera que as audiências foram 
marcadas para tempo muito “corrido”, são muito rápidas e não dá para abordar tudo. O que 
preocupa é a priorização das obras: elas tem uma ordem e o perigo é que sejam executadas 
apenas aquelas que não são de interesse da população.  Ressalta que vê a necessidade de ser 
promovido evento para se discutir condições para a gestão da OUC, que não está sendo muito 



 

 
trabalhado nas audiências. Cobra que seja feita uma audiência pública sobre o assunto e que 
sejam feitas audiências específicas nas regionais. Fala da necessidade de haver maior 
mobilização das populações dos bairros para as reuniões. Fala que entendeu que foram 
apresentados 3 programas e perguntou se o da Bacia do Calafate seria o primeiro a ser 
viabilizado pelo instrumento. Pede que nas apresentações fique explícito o que está na 
primeira fase. Aponta que tem que ficar mais claro o projeto de lei tratará os 53% dos recursos 
que terão sua destinação definida pela gestão. 

 

Renato Michel (Conselheiro do Compur, representante do setor empresarial, Sinduscon) 

Recupera suas ponderações anteriores, destacando a diminuição de potencial construtivo 
ofertado no estoque da OUC comparativamente ao estoque que está disponível de forma 
gratuita pela legislação atual. Aponta que existia a expectativa que o potencial construtivo 
aumentasse com a OUC e a instauração do CA básico 1, porém nas áreas apresentadas hoje 
não há esse aumento. Diz que a conta sai do proprietário do terreno e vai para o bolso da 
Prefeitura. Hoje foi apresentada uma arrecadação de 90 milhões de reais, de modo que ou os 
proprietários dão desconto de 90 milhões, ou o comprador paga 90 milhões a mais para fechar 
essa conta. Fala que alguém tem que pagar a conta da OUC e que o proprietário do terreno 
não vai baixar o preço de seu imóvel e, dessa forma, quem “vai pagar a conta” é o consumidor 
final. Diz que se a sociedade quiser financiar a cidade dessa forma, então tudo bem. 
Historicamente, a cidade é financiada por impostos. Defende que isso tem que ser dito e ficar 
claro. 

 

Geraldo Magela (presidente Associação do Bairro Santa Maria) 

Parabeniza a audiência e a condução da SMAPU do plano urbanístico da OUC ACLO, 
ressaltando que os bairros Santa Maria e Camargos haviam apresentado à equipe da 
Secretaria referenciada 14 propostas, das quais 11 foram acatadas. As propostas focavam 
sobre o meio ambiente, que considera ser muito importante. Salienta que entendeu que as 3 
propostas que não foram aceitas são porque envolveriam áreas que não fazem conexão com o 
corredor. Conta sobre uma menção honrosa recebida pelo cuidado a um parque ecológico da 
região do bairro Santa Maria e que isso seria motivo de grande apreço da comunidade local. 
Diz sobre a necessidade de melhorar o parque, que tinha uma mina que fazia correr água 
sobre as rochas, porém a mina secou. Por isso, a comunidade gostaria que o mesmo fosse 
contemplado com um lago ou espelho d’água. Fala da necessidade e da importância da 
“proteção do verde”. Conta que a comunidade, até então, não tinha conseguido as alças na Via 
Expressa com a BR, mas que agora será contemplada com essa obra muito importante para a 
qualidade de vida da região e de BH. Diz que essa é uma ótima notícia que vai levar para a 
comunidade. 

 

Célia Pereira (líder comunitária no bairro Camargos) 



 

 
Fala sobre ter “se debruçado” sobre o projeto e que considera que acontecerão muitas coisas 
boas no Bairro Camargos. Diz que quer saber o que será feito, mesmo que não seja de 
imediato. Fala da questão das lutas da comunidade para melhorias e que estão colhendo 
frutos. Conta que tem muitas coisas boas acontecendo no bairro. Elogia o centro de saúde que 
está sendo inaugurado na região e que o mesmo tem porte para ser um equipamento com 
grande eficiência, ao que parece a ela. Conta que participou da Conferência de Políticas 
Urbanas e de muitas outras reuniões públicas e que está feliz com as alterações que estão 
sendo propostas. Diz que a comunidade está muito feliz e grata e que ela vai continuar lutando 
hoje para colher amanhã. 

 

Respostas da PBH: 

Izabel Dias: 

Responde Vanessa sobre a participação e o formato das discussões. Levanta a questão dos 
diferentes formatos possíveis de participação e escalas de discussão, da escala da cidade até a 
escala local. O que se tentou fazer no ano passado foi adequar o formato em função da escala, 
passado por oficinas mais gerais a visitas de campo localizadas. O espaço das oficinas gerou a 
demanda de uma discussão mais técnica e aprofundada. Para isso, foram criados os GTs de 
Parâmetros Urbanísticos e de Gestão, que vão continuar ocorrendo. Já essas audiências têm 
um formato com menos tempo de fala da Prefeitura e não devem ser vistas como única forma 
ou momento de participação. Esclarece que, no site, estão disponíveis documentos mais 
técnicos, e que qualquer pessoa pode marcar uma conversa mais detalhada com a equipe a 
respeito da operação urbana, várias dessas já foram feitas. Aponta que o projeto da OUC ACLO 
é para a escala da cidade e que tem um prazo de 20 anos e que, quando a equipe vai para o 
bairro das pessoas, estas últimas falam de demandas mais imediatas. Agora, a equipe está 
acordando com discussões que possam gerar compromissos que podem ser cumpridos no 
momento, isto é, compromissos que dizem respeito a questões mais estruturais. Por isso, diz 
que concorda com a colocação do André Veloso de que é importante pensar a estrutura da 
gestão, para que se possa lidar com as demandas dos locais no momento certo. Foram feitos 
avanços inovadores no GT sobre Gestão, que resultaram na proposta de dois grupos gestores, 
um geral, com maioria da sociedade civil, e outro em que a Prefeitura nem sequer tem voto. 

 

Tiago Esteves: 

Sobre a profundidade da apresentação, é esclarecido que, em outubro do ano passado, foi 
divulgado um plano urbanístico mais técnico e detalhado. O material disponibilizado hoje é 
mais geral e para quem não é especialista. Que o material divulgado em outubro está 
disponível para consulta na internet e na SMAPU.  

 

Secretário Leonardo Castro: 



 

 
Responde Renato Michel sobre a questão dos coeficientes de aproveitamento (CAs). Aponta 
que, na primeira Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) de Belo Horizonte, o CA máximo era 
14; hoje, o máximo é 2,7. Com o crescimento da cidade, o CA tem diminuído. Historicamente, 
as áreas de adensamento preferencial são aquelas com melhor infraestrutura, e a Prefeitura 
tem que monitorar para não deixar saturar a infraestrutura, e reduzir o CA quando necessário. 
Isso gera problemas e dificuldades de mobilidade urbana, em razão da demora dos 
procedimentos para a diminuição do CA. Com o novo Plano Diretor e a OUC, essa questão 
pode ser mais bem trabalhada, pois esse controle não se dá por meio das Conferências que 
alteram as leis, mas por meio de um estoque de potencial construtivo. O potencial todo que 
hoje é possível na área jamais seria executado, pois não há infraestrutura para suportar tudo 
isso.  

 

Bruno Hermann: 

Responde Renato Michel a respeito dos ônus das intervenções urbanas. Há uma concordância 
que as intervenções urbanas são necessárias e precisam ser financiadas de alguma forma. Hoje 
os usuários também financiam boa parte das obras, em razão da divisão dos recursos entre as 
unidades da federação. O modelo proposto permite a arrecadação por meio da recuperação 
da mais valia fundiária e não por impostos. 

 

Lívia Monteiro: 

Explica que a OUC não é o instrumento que objetiva rebaixar o potencial construtivo de 
nenhuma região. Esclarece que o menor potencial de edificação disponível no estoque, se 
comparado o que haveria na lei em vigor e na provável lei da OUC, a qual leva em 
consideração as deliberações da IV Conferência Municipal de Política Urbana, é derivado, 
principalmente, da alteração de classificação do território quanto ao potencial de ocupação 
pela capacidade de suporte das porções territoriais. Ressalta que as alterações na classificação 
das áreas quanto à possibilidade edilícia ocorreram conforme o resultado dos Planos Diretores 
Regionais. Exemplifica que diferenças mais expressivas poderiam ser notadas quanto ao 
estoque no setor ao extremo oeste, tendo em vista que grandes terrenos que são classificados 
atualmente como zona de grandes equipamentos, e que, portanto, possuem coeficiente de 
aproveitamento máximo igual a 8, foram classificados como áreas de preservação ambiental 
que não possuem coeficientes de aproveitamento máximo, o que influencia no estoque. A 
revisão dos critérios de ocupação das áreas utilizadas no exemplo ocorreu por causa da 
identificação de atributos ambientais relevantes no local. Fala sobre a questão de que a 
operação urbana consorciada não é um instrumento com uma “hermética” vedação frente às 
dinâmicas da cidade e, portanto, com a programação de obras, pois muitas intervenções de 
grande porte foram feitas no local e continuam em execução, assim como outras estão 
previstas com recursos gerais do município e por financiamento de outros entes públicos, por 
terem sido programadas por outras ações de planejamento da cidade.  

 



 

 
Tiago Esteves: 

Sobre os alargamentos das calçadas nas ruas Padre Eustáquio e Platina: no caso específico da 
Platina, ela vai virar um binário, hoje ela é de mão dupla e vai passar a operar em mão única e 
será aberta a Guaratã. As estratégias das conexões ambientais são variadas, não 
necessariamente serão alargados as calçadas, elas podem ser requalificadas, podem receber 
arborização, podem ser retiradas vagas das vias, a mão pode ser transformada de mão dupla 
para mão única, de forma que os detalhes serão determinados na gestão, mas, de todo modo, 
não está previsto o alargamento das vias em si. 

No bairro Camargos, a Via Expressa será uma conexão ambiental, com calçadas mais largas, 
vegetação, travessias urbanas, dentre outros. Para o entorno, há propostas de parque, de 
melhorias no transporte coletivo, dentre outros. 

 

Izabel Dias:  

Responde sobre a Bacia do Calafate. Esclarece que ela terá que ter manutenção constante, que 
está prevista área inundável que permite outros usos quando a bacia não estiver cheia. 

É esclarecido que todas as remoções previstas serão reassentadas no entorno da área com 
recursos da OUC e que houve um esforço no sentido de minimizar as remoções. 

Sobre a ordem das obras, é apontado que tudo que foi apresentado está na primeira etapa dos 
programas. Há outras intervenções listadas, para serem executadas caso haja maior 
arrecadação. Argumenta que não é interessante prever tudo na lei da OUC, pois isso diminuiria 
o poder de decisão local. 

 

Tiago Esteves: 

Esclarece que as remoções listadas são aquelas consequentes das intervenções da OUC. 
Poderá haver outras remoções, em razão do que for decidido pela gestão. Por exemplo, há 
previsão de recursos para vilas e favelas, que pode implicar em remoções da população 
residente em áreas de risco. 

Aponta que as remoções da bacia de contenção do Calafate não estão contempladas, pois é 
um projeto anterior à OUC. Mas, se as remoções ocorrerem durante a vigência da OUC, é 
possível usar recursos dela para o reassentamento da população. 

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

 

Ernani Ferreira Leandro (Bairro Nova Suíça e Gameleira, Associação Comunitária Social Cultural 
e Desportiva)  

Ressalta a necessidade de avaliação da Arquiteta Vanessa sobre a OUC, para que auxilie com 
esclarecimentos à comunidade, destaca proposta disposta na página 285 do caderno entregue 



 

 
aos munícipes e atenta que deve ser avaliado o que ocorrerá se a Bacia do Calafate não for 
implantada e, dessa forma, solicita que sejam feitas propostas alternativas a esse projeto pela 
equipe da SMAPU. Insiste que seja marcado encontro com a comunidade local após o dia 24 
de abril para discutir assuntos junto com o grupo que vem tratando sobre aspectos da gestão 
da OUC e sobre os parâmetros urbanísticos. Enfatiza que, além do projeto técnico, é 
necessário que haja uma leitura e uma visão comunitárias, o quanto antes. Diz ter percebido 
muitas correlações entre o projeto da OUC e o orçamento participativo e que isso deveria ser 
mais bem explorado.  Salienta que o planejamento de intervenções na Vila Calafate deve ser 
mais bem abordado com a comunidade, seja apresentando o plano de remoção, seja 
explicando o PGE. Conta que, no dia anterior, houve uma reunião do Orçamento Participativo 
que discutiu um plano de remoção que substituiu a proposta dos anos 2000 de urbanização 
das vilas. Esse plano foi passado como PGE.  Repete a solicitação de novos encontros com a 
comunidade. 

 

Cláudia Pires (conselheira do Compur e representante do IAB) 

Pede que a equipe da SMAPU detalhe quais são as intervenções/melhorias previstas para a 
Vila Oeste, Vila dos Marmiteiros e Vila Chagas. Pergunta sobre a repercussão que a viabilização 
do empreendimento “Estádio do Clube Atlético Mineiro” teria sobre a intenção apresentada 
no plano da OUC ACLO de ter um parque no local. Fala da dimensão do projeto da Bacia do 
Calafate para a cidade e que o mesmo deveria ter melhorias mais efetivas para o entorno do 
que apenas melhorias de ligações com os bairros. Aponta que as obras nas vilas tem que ser 
mais amplas, para garantir a promoção de justiça social. Pergunta quantas habitações de 
interesse social para as faixas de renda 1 e 2 estão previstas no contexto da OUC, tendo em 
vista que o plano apresentado apenas dispunha porcentagens, e ressalta a necessidade de se 
observar o PLHIS para a tomada de decisão sobre o tema, tendo em vista que este seria um 
plano de levantamento da necessidade de habitações para as famílias de baixa renda que leva 
em conta as demandas do município como um todo. Questiona como a população tradicional 
dos bairros históricos será mantida em suas residências a despeito das pressões do mercado 
imobiliário. Pergunta sobre o EVEF, no que consiste à divulgação e à explicação sobre os 
cenários previstos para a OUC, ainda que preliminares, tendo em vista que o EVEF da Nova BH 
é muito incompleto. Destaca que a parte de gastos e arrecadação dos programas que 
apareceram na apresentação não está no material disponibilizado impresso aos munícipes. 
Indaga sobre o quanto de obras está sendo custeado com o recurso público na área de OUC, 
fala que considera a OUC um sistema fechado e que acha que os investimentos públicos na 
área devem ser considerados como contrapartidas públicas para evitar o desperdício de 
recursos.  

 

Maria Aparecida Bayão (moradora Vista Alegre, Conforça) 

Lamenta que muitos participantes já tenham ido embora. Critica o trabalho da equipe da 
SMAPU por considerar que o plano da OUC “caminhou muito pouco” desde quando ela havia o 



 

 
conhecido, que tinha a expectativa que tivesse avançado mais. Diz que não concorda com as 
remoções propostas e que as habitações deveriam ser feitas antes que as remoções fossem 
efetivadas, caso sejam mesmo implementadas. Pergunta sobre o que será feito para a 
manutenção e atração de comércio, tendo em vista que o cidadão vai ter que sair para 
trabalhar e vai ter que pegar ônibus. Quer saber como está a negociação com os comerciantes. 
Questiona como estão sendo tratados “o verde e a água” no plano e aponta que a questão da 
água está cada vez mais grave. Pergunta como está a negociação com os empresários e como 
estão os reassentamentos. Pede para que não seja feita a Bacia do Calafate e que uma solução 
mais digna seja encontrada, pois a via é muito movimentada e as demais bacias da cidade não 
são bem cuidadas. Diz que esse projeto está do mesmo jeito. Ressalta que não tem como 
viabilizar o plano sem cuidar da água, do verde e das remoções e pede que não sejam gastos 
recursos com esse projeto sem cuidar desses aspectos. Diz que a população quer participar 
mais, pois considera que há muitas coisas a serem explicadas, “que há muitas coisas no ar”. 

Carlinhos do Açougue (presidente da Associação do Bairro Camargos) 

Agradece a atuação da Secretária Neusa (Regional Oeste) e ao Dr. Valadão (SMOBI) pela 
atuação na Regional. Elogia a Secretária Neusa por “manter seu gabinete sempre aberto”. 
Ressalta o atendimento às demandas da comunidade do Bairro Camargos e do Bairro Santa 
Maria, como a UMEI e o posto de saúde.  Agradece em nome da comunidade a Secretária 
Neusa e o Secretário Josué. 

 

Antônio Garcia da Silva – Cigano (Associação do Bairro Cinquentenário de Marajó) 

Lamenta que o espaço tenha se esvaziado, mas aponta que quem permaneceu é quem tem 
interesse. Fala que não havia sido apresentadas propostas sobre a melhoria de infraestrutura 
no Território 4 e questões sobre a via 210. Aponta que também houve muitos avanços na área 
da saúde e da educação, como a UMEI entregue à comunidade no mês passado. Ressalta que 
há demanda muito grande sobre a questão ambiental de um corredor viário. Complementa 
que trataria com o Secretário Gelson (Gestão Compartilhada) sobre tais aspectos e sobre 
questões ambientais. Elogia o trabalho da Secretária Neusa e a agradece.  

 

Respostas da PBH: 

Izabel Dias: 

Responde Ernani e Claudia Pires. 

Reconhece que a questão da Bacia do Calafate é relevante e que deve ser feita uma reunião 
entre a Secretaria de Obras e a comunidade. Além disso, aponta que realmente é necessário 
pensar um cenário para o caso da bacia não ser implantada. Isso será incorporado. 

Esclarece que as melhorias nas vilas não foram especificadas. Como resultado das discussões 
públicas, foi decidido que parte dos recursos seria destinada para as vilas, para executar 
propostas dos PGEs, quando houver. Caso não haja PGE, os investimentos devem ser 
resolvidos com auxílio do Conselho de Habitação. 



 

 
Sobre o Estádio do Clube Atlético Mineiro, diz que é importante levar em consideração o 
tempo das coisas, pois, outros empreendimentos também estão previstos e são possíveis, pela 
lei vigente, na área do parque. Há possibilidades de transferir o potencial construtivo desses 
empreendimentos para outros lugares e pedir para o Estado financiar o parque. A discussão a 
respeito ainda está sendo feita. 

Sobre a previsão da quantidade de HIS, esclarece que há um cenário de arrecadações e que, 
por isso, fala-se em porcentagens a serem investidas, para que sempre haja uma quantia de 
recursos destinada para HIS independente da arrecadação. Aponta que outra questão que 
dificulta a quantificação é o fato que as localizações das HIS serão decididas pela gestão e o 
custo varia dependendo da localização, gerando quantidades diferentes. A previsão de 
unidades para aluguel social é em torno de 8 mil unidades. Essa questão está detalhada no 
documento entregue, mas é possível conversar mais a respeito. 

Sobre a questão do patrimônio, os parâmetros serão respeitados e há recursos previstos para 
levantamentos de patrimônio imaterial, que merece receber mais atenção. 

Aponta que o EVEF não está fechado ainda, não está pronto. Como não há certeza sobre os 
dados, ele não foi divulgado por uma questão de responsabilidade. Diz que as expectativas 
serão divulgadas. 

 

Bruno Hermann: 

Responde Cláudia Pires sobre o EVEF. 

Pondera que houve uma grande revisão do projeto e mudanças no cenário macroeconômico, 
que implicam em alterações e revisões no EVEF. Assim que possível, o EVEF será apresentado. 

 

Tiago Esteves: 

Responde Maria Aparecida, sobre patrimônio e sobre atração do comércio/densidade 
populacional.  

Pondera que a questão de construir as habitações antes de remover as famílias é uma 
proposta que será levada em consideração e que faz muito sentido. Se isso for incorporado, 
valerá para todas as remoções no contexto da OUC. 

Aponta que a OUC tem várias propostas para a questão dos cursos d’água, como mantê-los em 
leito natural, a implantação de jardins de chuva e exigência de maiores taxas de 
permeabilidade. 

Levanta que as intervenções na região do Calafate não se restringem à bacia de contenção: há 
vários outros projetos para a região. 

Assinala que o adensamento em si já é uma forma de atrair o comércio, pois concentra 
mercado consumidor. Isso está dirigido para as vias de maior capacidade de suporte. Há 
também a proposta de aluguel social para o pequeno comerciante. 



 

 
 

Izabel Dias: 

Fala sobre aluguel social para comércio.  

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

Eliane Maria Helena (moradora Padre Eustáquio) 

Fala da necessidade de ser observada a questão da hidrologia para dar suporte à proposta e 
pergunta se há equipe hidrológica acompanhando o projeto. Resalta que a demanda social por 
habitação é muito grande e que a quantidade de imóveis vazios na cidade é expressiva e deve 
ser mais bem aproveitada para trabalhar o déficit habitacional. Externa sua preocupação de 
que “as pessoas não têm como comprar imóveis”. Critica que as habitações do Minha Casa 
Minha Vida são muito distantes, de forma que as pessoas têm que usar, além do MOVE, linhas 
de ônibus do bairro. Defende que essas pessoas deveriam ser priorizadas. Diz que considera 
que todo bairro deveria ter área reservada para habitação de interesse social e que a 
população residente simplesmente deveria ter que absorver isso, privilegiando que as pessoas 
residam próximo ao local onde trabalham, ou seja, evitando que as habitações para famílias de 
baixa renda sejam massivamente implantadas na periferia, obrigando que as pessoas façam 
longos deslocamentos. Pergunta como as pessoas de baixa renda vão pagar o condomínio dos 
prédios com várias faixas de renda. Ressalta que a população abaixo de 3 salários mínimos não 
quer condomínio nem elevador, ela quer luz natural e energia sustentável. Ela não quer pagar 
o condomínio que o outro tem condições de pagar mas ela não. Defende que as famílias com 
renda de até 3 salários mínimos resolvam a tipologia construtiva de suas habitações no 
contexto da OUC. Pergunta se quem mora em Belo Horizonte vai ficar eternamente em 
aluguel. Ressalta a questão da necessidade de economia energética para que as pessoas 
diminuam os gastos em suas moradias. Aponta que a questão da qualidade de vida e do ruído 
também tem que ser pensada. Diz sobre a necessidade de se pensar em forma de minimizar 
impactos nas edificações com a colocação de esquadria para vedação de ruídos, por exemplo, 
ao longo do corredor e seu entorno. Salienta sua preocupação quanto à atração de pessoas de 
outras cidades para o município de Belo Horizonte trazendo prejuízos para os moradores 
residentes na área de OUC e seu entorno. 

 

Renato Michel (Conselheiro do Compur, representante do setor empresarial, Sinduscon) 

Debate as colocações feitas pelo Gerente Bruno Hermann (Smapu), argumentando que a 
questão tributária do Brasil deve ser revisada e que a Prefeitura de Belo Horizonte está 
tentando achar outro jeito de financiar as intervenções urbanas. Diz que o CEPAC é uma forma 
de tributação somada a todas as outras. Fala que não entende o porquê do ITBI de Belo 
Horizonte chegar a 3% sendo que em São Paulo e Rio de Janeiro o ITBI é de 2%. Fala que 
deveria ser feita uma consulta à população para ver se ela está disposta a pagar essa 
tributação. Ressalta que, pelas contas que ele tinha feito com os números demonstrados na 



 

 
apresentação, seria pago pouco mais de 760 reais por metro quadrado de construção e que 
lhe preocupava se a população poderia arcar com esse custo. Sinaliza que um apartamento de 
45 m² poderia ter o acréscimo de 35 mil reais, ou seja, um aumento de 25% do custo. Diz que o 
mercado imobiliário quer que a OUC seja feita para o Minha Casa Minha Vida e não para 
apartamentos de 4 quartos, mas quer saber se o consumidor terá como pagar isso. Gostaria de 
ver as pesquisas de origem-destino dessas pessoas, quanto elas ganham, etc. Insiste que “a 
conta sobre a contrapartida da OUC deveria ser feita de trás para frente”, dessa forma, 
baseada no potencial de pagamento da população. Ressalta que quem decide se vai emprestar 
o dinheiro é o banco. 

 

Bruno Henrique Ferreira Ramos (morador da Vila das Chagas/Carlos Prates) 

Relata que fez três pedidos para a limpeza e poda de vegetação em um campo próximo à sua 
residência. Pergunta como é a tramitação e atuação da Regional nesse tipo de processo, pois 
não teve resposta. Relata que mora na região há 15 anos, que há problemas de dengue e que 
o mato continua da mesma forma. Diz que se a limpeza fosse bem feita, não haveria mais esse 
tipo de problema. Questiona sobre a destinação dos recursos da OUC para as vilas e se haverá 
verba para investimento para lazer e cultura nas mesmas.  

 

Respostas da PBH: 

Izabel Dias: 

Responde sobre as contas feitas pelo Renato Michel. Levanta a questão do fator de 
redistribuição: não tem como fechar a conta hoje, pois a redistribuição muda completamente 
o cenário e é estrutural. A conta deve ser feita para a operação urbana inteira, de modo que 
não corresponde ao que o Renato Michel fez. 

Fala da questão do aluguel social. Esclarece que a ênfase da OUC para atrair a baixa renda é o 
aluguel social de construções públicas, de modo que sua produção não ficará para o mercado. 
O aluguel social permite o controle de que a população de baixa renda habitará a região o 
tempo todo. A proposta é que, com recursos da OUC, as diferentes faixas de renda recebam 
subsídios proporcionais, dando assim condição de manter um condomínio verticalizado com 
população de baixa renda. Avalia que é a política mais estrutural e efetiva da OUC. Além disso, 
50% da possibilidade de construção na OUC são para a tipologia incentivada, que também é 
direcionada para o público usuário de transporte coletivo. Parte da produção é mantida livre, 
para garantir a diversidade e não conter demais o mercado, o que inviabilizaria a OUC. Ressalta 
que são várias estratégias a serem implementadas ao mesmo tempo. Esclarece que a 
quantidade de 8 mil unidades é referente ao aluguel social com recursos da operação.  

Eliane (população): Levanta a preocupação de que a produção de moradias pelo 
Programa Minha Casa, Minha Vida, poderia não estar ocorrendo de forma 
transparente, principalmente pela prática de desonestidades para a obediência à 



 

 
ordem de beneficiados, como as pessoas que pagam para ter prioridade no programa. 
Pergunta o que será feito para evitar esse tipo de coisa na OUC. 

Tiago Esteves (PBH): Os grupos gestores terão que fiscalizar esse tipo de coisa. 

André Veloso (população): Fala sobre a possibilidade de mais monitoramento da 
disponibilização de residências às famílias cadastradas no perímetro da operação, 
principalmente, pela participação do grupo gestor da OUC.  Enfatiza a importância do 
grupo gestor ser participativo. 

Eliane (população): Externaliza descrença quanto a isto. Diz que mesmo com o grupo 
sendo participativo, vai ter quem passe por cima. A população vai fazer a sua própria 
PPP e garantir a sua casa, passando na frente. 

Izabel Dias (PBH): Uma proposta possível para resolver isso é que a disponibilização de 
habitação de interesse social privilegie o atendimento das famílias com renda de até 3 
salários mínimos que residam na região afetada pela OUC e seu entorno.  

 

Tiago Esteves: 

Fala sobre a questão de 8 mil unidades habitacionais para HIS ser pouco: aponta que não é o 
caso, pois o déficit do município é de 62 mil unidades habitacionais e que a OUC ocupa 10% do 
território, de modo que vai produzir mais do que 10% do déficit.   

Cláudia Pires (conselheira do Compur e representante do IAB): Pondera que, para 
resolver a questão da habitação, é necessário trabalhar com a demanda, e não com o 
déficit. 

Tiago Esteves (PBH): Esclarece que a demanda está sendo levada em consideração e 
que há várias estratégias que se dirigem ao déficit da área da operação, como os 
reassentamentos. 

 

Ricardo Cunha – Chefe de Gabinete e Representante do Secretário da Regional Noroeste: 

Responde a questão do Bruno Henrique, pedindo que informe o SAC do pedido que foi feito. 
Identifica o lugar a que ele se refere e esclarece que a Prefeitura tem feito algumas 
intervenções em toda a regional. Informa que amanhã haverá Ouvidoria Itinerante na região. 
Explica que a Prefeitura tem esse serviço de SAC que é vistoriado e recebe um parecer que o 
encaminha para a gerência e, dependendo da natureza do problema, tem um prazo. Pede que 
seja informado o número do SAC, para que isso possa ser averiguado. 

Bruno Henrique (população): Enfatiza que tem dois anos que não há limpeza na área, 
de modo que se trata de uma negligência geral. 

Ricardo Cunha (Representante do Secretário da Regional Noroeste): Pede novamente 
o número e se compromete a dar uma resposta. 

 



 

 
O Secretário Leonardo Castro agradece a presença de todos e encerra a Audiência Pública. 

 


