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Relatório Síntese: 

 

Abertura | Secretário Leonardo Castro 

O Secretário Leonardo Castro se apresenta e informa sobre o processo de discussão que está 
ocorrendo nessas audiências públicas. No dia 08 de abril houve uma abertura geral. As 
audiências têm sido momentos ricos e tem sido possível incorporar as considerações das 
pessoas sobre o projeto. O secretário informa que tem acompanhado todos os 
questionamentos que estão sendo apontados. Informa que ele não estará presente as 
audiências da próxima semana, pois foi selecionado para conhecer experiências exitosas de 
planejamento urbano em cidades nos Estados Unidos. Considera importante trazer essas 
experiências positivas. Esclarece que toda a equipe está à disposição. Explica que, em seguida, 
passará a palavra para arquiteta Izabel que iniciará a apresentação e depois a fala estará 
aberta. 

 

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 Centro-Lagoinha, 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 Centro-Lagoinha | Tiago Esteves 

O Gerente Tiago Esteves se apresenta a todos como coordenador do projeto e esclarece que 
vai falar sobre a Operação Urbana nas áreas do Centro, Lagoinha e Bonfim. A área é parte de 
13 bairros envolvidos constituindo em dois programas: Revitalização da Lagoinha e Área 
Central. Justificou o uso do nome “programa de ação” ao invés de “setor”, alterado para 
enfatizar que não se trata apenas de uma questão geográfica de ocupação, possuindo também 
dimensão temporal e social.  

 

Síntese do diagnóstico 

Perfil da população. Apresenta o perfil da população das áreas Lagoinha/Bonfim e 
Centro/Barro Preto nos itens de quantidade de população, faixa etária, faixa de renda, 
domicílios alugados. A densidade populacional das áreas está um pouco acima da média da 
cidade, porém ainda é possível adensar mais. A população jovem está presente em 
consonância com a média da cidade, ao passo que a população idosa está acima da média da 
cidade. Indica que as informações acerca da faixa de renda estão incorretas no material 
impresso, e que os números corretos se encontram na apresentação, destacados em 
vermelho. A presença de famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos estão presentes na 
região da Lagoinha em quantidades superiores à média da cidade, ao passo que esse número é 
inferior à média da cidade no centro. A presença de famílias de renda acima de 10 salários 
mínimos apresenta comportamento inverso. Os domicílios alugados apresentam percentuais 
acima da média da cidade, sendo que a população de baixa renda que vive de aluguel está 
presente na região da Lagoinha em quantidades superiores à média da cidade, enquanto no 
centro esses números estão de acordo com a média. Menciona que algumas experiências de 
Operações Urbanas no Brasil acarretaram em valorização imobiliária sendo uma preocupação 
desse projeto a manutenção da população nesses locais.  

Condições sociais e ambientais. A observação da estrutura dessas áreas revela que há grande 
concentração de usos não residenciais na área central e no Barro Preto, principalmente nas 
áreas mais próximas ao Ribeirão Arrudas, onde há presença também de galpões. A região do 
Bonfim e Lagoinha foi uma das primeiras a serem ocupadas em Belo Horizonte, apresentando 
dimensão histórica e cultural muito grande. Nela, os usos não residenciais estão localizados 
principalmente nas principais vias, como as ruas Além Paraíba, Itapecerica e Diamantina. 
Ressalta uma desconexão entre essas duas áreas, sobretudo na escala do pedestre, 
justamente nessa conexão produzida pelo complexo viário da Lagoinha. Apresenta a ocupação 
e infraestrutura nessas áreas, onde as áreas subutilizadas são poucas, se tratando de uma das 
áreas mais bem servidas da cidade: centro é mais bem servido em termos de infraestrutura em 
Belo Horizonte e a região da Lagoinha tem conexão direta com o corredor de BRT.  



 

 

Capacidade de suporte.  É apresentado o mapa de capacidade de suporte, que leva em 
consideração diversos aspectos do terreno, da infraestrutura, de acessibilidade, conforme o 
modelo matemático desenvolvido para a elaboração dos Planos Diretores Regionais. A 
Lagoinha e o Bonfim são áreas com maior capacidade de receber adensamento, sendo que, na 
região do Barro Preto e nas proximidades do Ribeirão Arrudas, também há áreas com bastante 
capacidade de receber adensamento.  

Após apresentar esse diagnóstico Tiago inicia a apresentação dos dois programas de ação.  

 

Programa de ação Revitalização da Lagoinha 

Obras. Apresenta o mapa onde há um conjunto de obras previsto. Na região da Lagoinha, há a 
proposta do Circuito Cultural da Lagoinha, com o objetivo de consolidar e enriquecer a 
qualidade histórica da área. Também está prevista a requalificação das ruas Bonfim, Pedro 
Lessa, Itapecerica e Além Paraíba. Indica que há um projeto para a Rua Bonfim que não está no 
mapa impresso. Essas requalificações são chamadas de conexões ambientais, que focam na 
melhoria das condições de circulação de pedestres, envolvendo melhorias nas calçadas, 
travessias, aumento da arborização e da área permeável nos espaços públicos. Há uma 
proposta do Museu do Cotidiano na Casa da Loba, além de investimentos e recuperação do 
cemitério do Bonfim e requalificação da Igreja da Lagoinha. Há uma proposta de percursos de 
quintais para pedestres, objetivando melhorar as condições de atravessamento de quadras 
longas. Houve a inclusão de uma série de intervenções a partir das discussões ocorridas em 
outubro. Também como consequência das discussões públicas, para manter o equilíbrio da 
Operação, foi excluída a proposta do Parque Arena, em razão das críticas recebidas. Há 
propostas de travessias urbanas, que não são passarelas, mas equipamentos com rampas 
convidativas, elevadores e largura adequada para compartilhamento por ciclistas e pedestres. 
As ZEIS serão mantidas, de modo que não serão permitidas atuações do mercado nessas áreas, 
sendo previstos recursos de melhorias para essas áreas. Apresenta a principal intervenção de 
toda a OUC: a Esplanada Centro-Lagoinha. Ela é um grande projeto que conecta os dois 
programas de ação, sendo uma praça suspensa atrás da rodoviária, que propicia a travessia até 
a Praça do Peixe.  

Ocupação. É apresentado o mapa de ocupação, onde constam as áreas de adensamento, 
compostas pelas quadras praça, de coeficientes aproveitamento maiores, e pelas quadras 
galeria, com coeficientes de aproveitamento menores, e as áreas de amortecimento, que tem 
os parâmetros conforme aqueles aprovados na Iv Conferência Municipal de Política Urbana. 
Na Conferência, foi aprovada uma serie de limites de altimetria, como no caso da ADE 
Lagoinha, sendo todos respeitados na Operação Urbana. Houve uma alteração do limite dessa 
área, sendo incluído o cemitério do Bonfim e uma parte do bairro, como consequência da 
solicitação da população no processo de discussão pública, que foi acatada por ter sido 
avaliada como coerente com a proposta de fazer um corredor cultural na região. Há também 
algumas vias classificadas como centralidades onde haverá edifícios com comércio no térreo 
(ruas Ipê, Itapecerica, Diamantina e a própria Avenida Antônio Carlos). Foi também feita uma 
proposta de proibição de ferros velhos na Lagoinha sendo que não foi incluída, pois há 



 

 

propostas mais de incentivos sociais, sendo destacado o apoio a catadores. Dentre as 
estratégias sócias, estão o programa de proteção de patrimônio material e imaterial que inclui 
questões referentes às vilas, os incentivos às atividades de economia solidária e criativa, as 
hortas urbanas, a proposta de parceria com o SENAI para a formação de ofícios tradicionais e o 
apoio aos catadores. É apresentado um mapa com a permissividade de adensamento 
construtivo e é esclarecido que o adensamento não é compulsório e que ele trata somente de 
uma autorização, sendo que aqueles moradores que não quiserem aderir podem permanecer 
em suas casas. Apresenta, no mapa, que o coeficiente de aproveitamento nas áreas de 
adensamento chega até a 5 nas quadras praça e até 4 nas quadras galeria, e que esses valores 
máximos nas áreas de amortecimento variam de 1 a 2,5, sendo que o coeficiente básico 1 não 
é oneroso.  

Áreas renováveis. Sabe-se que muitas áreas estão ocupadas de forma consolidada por 
equipamentos em funcionamento e edificações verticalizadas, de modo que não há previsão 
de substituição nessas áreas. Já, nas áreas renováveis, compostas por casas, lotes vagos, 
galpões, etc., a dinâmica de mercado pode levar à substituição das edificações. Apresenta 
mapa de adensamento permitido em relação às áreas renováveis. De acordo com ele, para o 
programa, há  300.000m² de terrenos renováveis, os quais apresentam, de acordo com o Plano 
Diretor atualmente em vigor, 170.000m² de potencial construtivo adicional (valores acima de 
CA1, isto é, além dos 300.000m²). Já o potencial construtivo adicional de acordo com os 
parâmetros adotados pela OUC ACLO é de 420.000m², ao passo que a capacidade de suporte 
da área equivale a 320.000m² de potencial construtivo adicional. Então, serão vendidos menos 
que 320.000m² em CEPACs, pois, os títulos devem ser escassos e, na hora de vendê-los, é 
necessário levar em consideração a dinâmica de mercado, tendo em vista que o consumidor e 
o produtor não conseguem absorver todo esse potencial adicional em 20 anos. 

Arrecadação. Esclarece que as previsões de arrecadação e investimento são estimativas 
sujeitas de alterações, sendo que, nessa área, a previsão de arrecadação é de 126 milhões, ao 
passo que deverão ser investidos 54 milhões, de modo que se trata de um programa 
superavitário. Para banco de terras são previstos 14 milhões, manutenção das obras 9 milhões 
e 700 mil. Aponta que todos os investimentos não classificados como “estimativa de obras no 
setor” vão para o fundo da OUC e pode ser empregado em outros setores, assim como os 
recursos arrecadados por outros setores que vão para esse fundo podem sem empregados 
neste. 

 

Programa de ação Área Central e Barro Preto 

Apresenta o segundo programa, chamado de Área Central e Barro Preto.  

Obras. Há uma proposta de melhorias no Parque Municipal e no seu entorno, conforme as 
determinações do Plano Diretor do Parque Municipal, atualmente em vias de finalização. Estão 
previstas travessias urbanas que interligam a parte baixa do parque, próxima à Avenida dos 
Andradas, com o Bairro Floresta. No Barro Preto, está prevista a criação de uma estrutura de 
trabalho e moradia para dar apoio aos catadores. A principal intervenção da região, e da OUC 
ACLO como um todo, é a esplanada de ligação Centro-Lagoinha.  



 

 

Ocupação. Na área do bairro Floresta, considerada como de interesse cultural, e na área 
central, onde estão presentes conjuntos urbanos, todos os limites de altimetria serão 
respeitados pela Operação Urbana. O perímetro da OUC foi alterado em função do Plano 
Diretor do parque Municipal, incluindo a quadra da área hospitalar, para sinalizar a sua 
extensão original, valorizá-lo e proteger as nascentes que alimentam o parque. As áreas de 
adensamento estão concentradas próximas à Avenida dos Andradas, sendo que o modelo de 
ocupação das quadras centrais é aquele que permite o maior adensamento da OUC, 
apresentando CA6 . Enfatiza que os índices de adensamento são o controle na escala do lote, 
sendo que o controle do adensamento se dá na escala da região através do estoque, que está 
condicionado à escassez de terrenos renováveis e aos limites de altimetria. As estratégias 
sociais para essas áreas são o incentivo à economia criativa e o suporte aos catadores. 
Apresenta o mapa de permissividade de adensamento no programa, sendo que o coeficiente 
de aproveitamento chega a até 6 nas quadras centrais, até 5 nas quadras praça, até 4 nas 
quadras galeria e variam de 1 a 2 nas áreas de amortecimento.  

Áreas renováveis. Apresenta mapa de adensamento permitido em relação às áreas 
renováveis. Aponta que na área próxima à Praça Sete de Setembro praticamente não existem 
terrenos renováveis e que estes se encontram, sobretudo no bairro Barro Preto. De acordo 
com ep mapa, para o programa, há 420.000m² de terrenos renováveis, os quais apresentam, 
de acordo com o Plano Diretor atualmente em vigor, 815.000m² de potencial construtivo 
adicional (valores acima de CA1). Já o potencial construtivo adicional de acordo com os 
parâmetros adotados pela OUC ACLO é de 1.350.000m², ao passo que a capacidade de suporte 
da área equivale a 970.000m² de potencial construtivo adicional. Então, serão vendidos menos 
que 970.000m² em CEPACs. 

Arrecadação. Apresenta as estimativas de arrecadação e de investimentos, enfatizando que 
elas são provisórias e apenas serão fechadas quando o projeto for concluído. A área central é a 
que tem o maior potencial de arrecadação, chegando a 1 bilhão, 650 milhões, de modo que 
apresenta a maior capacidade de redistribuição, por se tratar também de um programa 
superavitário. Serão investidos 330 milhões nessa área, sendo que a esplanada Centro-
Lagoinha, a obra mais cara de toda a OUC ACLO, está estimada em 220milhões de reais, ou 
seja, gasta 2/3 desse valor. Os valores para outros itens são redistributivos, isto é, vão para o 
fundo da OUC e não necessariamente ficarão na área central. 

 

Distribuição dos recursos 

Apresenta a distribuição dos recursos para Operação urbana como um todo, sendo que 47% 
têm localização já definida e 53% serão alocados pela gestão da OUC. Desse total, 10% dos 
recursos serão alocados pelos grupos gestores locais. Destaca que mais da metade dos 
recursos serão definidos pela gestão, destacando a sua importância para a OUC. 

Apresenta a estimativa de arrecadação e gastos de todos os programas da OUC, a qual 
confirma a capacidade de arrecadação da área central. Esclarece que o programa de ação Área 
Central e Barro Preto tem mais gastos que o programa Revitalização da Lagoinha, pois nele 
está contabilizada a esplanada. 



 

 

 

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: 

Renato Michel (conselheiro do COMPUR, setor empresarial):  

Considera que é importante falar que a Operação Urbana é um sistema fechado, pois não há 
investimentos públicos na área, uma vez que todos os investimentos são custeados pela venda 
do CEPAC. Deste modo, quem vai pagar a conta são os compradores dos imóveis. Relata que 
fez contas rápidas, pois os estudos não foram divulgados. A Prefeitura está colocando à venda 
930 mil metros quadrados de potencial pelo preço de 1.000 reais por metro quadrado. Para 
um apartamento de 50m², isso resulta em um aumento de 85 mil reais por apartamento. O 
potencial que está sendo oferecido é 17% superior ao potencial que existe hoje. A maior parte 
desse potencial já pertence aos proprietários e vai passar para a Prefeitura. 

 

Júlia Ávila (advogada popular, doutoranda em Direito na UFMG e membro do grupo 
Indisciplinar):  

Cumprimenta a todos e declara que vai falar mais do que dois minutos, apontando que muitas 
audiências públicas já foram invalidadas por causa de restrições no tempo de fala. Parabeniza 
o esforço dos técnicos da Prefeitura para incorporar as mudanças propostas e manifesta que 
espera que essas mudanças vinguem. Declara que vai falar a partir de 3 eixos. Começa pela 
questão que a divulgação do plano tinha que ter sido feita 15 dias antes, o que não ocorreu. 
Alega que não dá tempo de absorver todas as informações, tendo em vista que a primeira 
apresentação pública foi no dia 8 de abril, seguida por audiências públicas consecutivas. 
Aponta que o material disponível no site já foi alterado e o material projetado não está todo 
no caderno, dificultando acompanhar as discussões e debater com as informações 
apresentadas.Ressalta a importância de divulgar o projeto de lei, pois o mesmo pode ser 
alterado uma vez que for enviado para a Câmara. Pergunta quando o projeto de lei será 
acessado pela sociedade civil, se haverá uma comissão de acompanhamento para batalhar 
para manter as propostas. Em relação à redistribuição, não está claro como se está garantido 
recursos para obras de outras áreas com a Operação feita por etapas. A segurança disso tem 
que aparecer no projeto de lei, porque senão poderia simplesmente ser usado o instrumento 
de outorga onerosa. Essa segurança pode ser alcançada, inclusive, de forma prática, com o 
CEPAC vinculado ao lugar. Repete que a questão da redistribuição tem que ficar mais clara, 
argumentando que só assim a OUC realmente será um instrumento de recuperação de mais 
valia fundiária. 



 

 

 

Teresa Vergueiro (presidente do movimento Lagoinha Viva):  

Declara que não viu na apresentação algumas áreas que vão receber intervenções, as quais já 
tinham visto em outras ocasiões, como no caso da Rua Além Paraíba, que vai ter a substituição 
de uma casa para a abertura de uma ligação com a rua Bonfim. Pede que todas as 
intervenções sejam apresentadas para que se possa discutir a respeito. 

 

Fernando Santana (Movimento Associação de Moradores de Belo Horizonte): 

Ressalta que o atual projeto da OUC está assim graças às várias associais e movimentos sociais. 
Há várias associações cujas lideranças tem trocado ideias e essa nova etapa é resultado disso. 
O projeto do Nova BH não foi transparente, o projeto atual é mais transparente e aberto, 
assim como a equipe. A presença do Leonardo tem propiciado uma abertura, mas que não há 
certeza acerca da execução do projeto. Declara que está sendo dedicado um voto de confiança 
a ele e sua equipe. Pede que todos proponham alterações para que sejam discutidas juntas. 
Quer diálogo com todos, para fazer um bom projeto para mandar para o Legislativo, pois a 
decisão não pode ficar nas mãos do poder econômico. Nossa preocupação é com a discussão 
no Legislativo. Aponta que uma Operação de 20 anos tem que ter garantia de que ela será 
executada. Na proposta do Plano Diretor, foi determinado que algumas áreas de BH serão 
protegidas, sendo que o próprio Executivo tem enviado projetos para Câmara que ocupam 
essas áreas de preservação, como as matas do Planalto e do Jardim América. Declara que é 
preciso que o Secretário contenha esses processos e nos ajude a proteger essas áreas. Diz que 
esse tipo de coisa não pode acontecer, nem com o Plano Diretor, nem com a OUC. Pede ajuda 
da equipe e do Secretário para que essas conquistas não sejam perdidas. Conta que os 
movimentos colocaram um projeto de lei na Câmara sobre a preservação Mata do Planalto, 
pronto para ser votado, inclusive com uma emenda para que o proprietário não sofra os 
prejuízos financeiros, pois o cidadão não quer dar prejuízo para ninguém, mas a população 
quer que o meio ambiente seja priorizado. O Executivo tem maioria na Câmara e desde 
segunda-feira não há quórum para viabilizar a votação desse projeto. É necessário que o 
Executivo nos auxilie nisso, para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Diz que os moradores 
estão dispostos a ajudar a proteger as áreas e apoiar aquilo que for bom. Questiona a 
arrecadação, pois avalia que o recurso não é suficiente para renovar as estruturas de esgoto 
das áreas. Pede que seja esclarecido como ficariam, nessas áreas, as questões das 
necessidades básicas e pergunta se o recurso será suficiente para satisfazer as novas 
necessidades. 

 

André Veloso (membro do Conselho de Mobilidade Urbana, Movimento Tarifa Zero):  

Aponta que existe um processo de participação em alguma medida, mas que o poder público 
ainda engatinha sobre um processo de participação concreto e completo. Reconhece que a 
própria sociedade civil também não sabe muito bem como se mobilizar para esses processos. 
Avalia o modelo das audiências públicas, dizendo que o fato de ser à noite ajuda, mas que 



 

 

começar as 19h é ruim, que é difícil para a população que elas sejam em dias seguidos, em 
semanas consecutivas. Diz que é necessário, para garantir uma participação maior, mais 
ampliada, que elas sejam mais estendidas no tempo. Pede que seja esclarecido se há abertura 
para serem feitas mais audiências. Aponta que é necessário discutir melhor a gestão da 
Operação Urbana ao longo dos 20 anos. Há outros dois pontos a serem discutidos e são pontos 
específicos: é importante que haja uma comissão de acompanhamento da elaboração do 
projeto de Lei, pois é necessário que ele seja feito com controle da população. Em segundo 
lugar, levanta que foi muito mencionada a questão do estudo de viabilidade econômica 
financeira. Conta que é economista e sabe como é difícil discutir a escala de 20 anos. Além 
disso, quer apontar algo específico sobre o centro, pois sem ele não há distribuição da mais 
valia arrecadada. Questiona como a prefeitura vai atuar com relação ao processo de 
valorização fundiária no centro e como vai conciliá-lo com a questão da habitação de interesse 
social nessas localidades, para que não ocorra simplesmente um processo de gentrificação no 
centro. Aponta que a Prefeitura não é homogênea, que ela atua em várias frentes. Enquanto 
estamos discutindo sobre habitação de interesse social no centro, o prefeito Márcio Lacerda 
aluga por 35 milhões de reais, por cinco anos, o Hotel Del Rey, na Avenida Álvares Cabral com 
a rua Goiás, sendo que estudos anteriores falaram que o preço de venda é 30 milhões. Sente 
que a Prefeitura tem posturas incoerentes e que há questões dispares que minam essa 
proposta, de modo que gostaria que a equipe comentasse acerca do tema. 

 

Respostas da PBH: 

Izabel Dias:  

Aponta que há muitas questões em aberto, e que é por isso que a equipe está aqui. Todas as 
falas estão sendo consideradas e serão transformadas em propostas, para que seja dado um 
retorno sobre elas.  

Ressalta que falar que não há investimento público na Operação Urbana é um equívoco, pois 
há investimentos públicos importantes nessas áreas, em andamento e previstos, como o 
próprio corredor do MOVE e a bacia de contenção do Calafate. Esses investimentos geram a 
valorização dos terrenos. Ao recuperar a mais valia fundiária, não há uma transferência dos 
recursos para a Prefeitura, mas sim para a coletividade, pois o dinheiro não vai para o Prefeito, 
não é para pagar os funcionários ou manter a prefeitura, e sim para melhorar a cidade, a partir 
da redistribuição dos investimentos concentrados no centro. É necessário enfrentar essa 
discussão.  

Argumenta que os proprietários são minoria e não são o cerne da OUC. Declara que não será 
abandonada a premissa da cidade, de forma que, quando a viabilidade é analisada, isso é feito 
de acordo com o objetivo que se pretende alcançar. A equipe tem segurança de que o projeto 
é viável, afinal e não seria irresponsável ao ponto de apresentar um projeto se ele não tivesse 
viabilidade. Ressalva, por outro lado, que é sabido que é impossível fazer um estudo de 
viabilidade absolutamente preciso e seguro para o período de 20 anos. Aponta como solução a 
estratégia adotada de que, independente do valor arrecadado, haverá investimentos em todas 
as áreas temáticas de intervenção da OUC, de forma que, qualquer quantidade de recurso que 



 

 

entra na Operação tem a garantia de que será proporcionalmente usado nessas áreas. Destaca 
que a questão não passa pela viabilidade, mas pela discussão sobre a cidade que queremos. A 
questão da viabilidade é uma questão que a equipe, tecnicamente, tem que viabilizar. A 
viabilidade deve ser discutida com o projeto mais fechado.  

 

Bruno Hermann:  

Declara que a equipe está dedicada aos estudos de viabilidades, com cenários diferentes que 
dão resultados diferentes, levando em consideração várias faixas de renda, várias localizações, 
dentre outros. Sobre a preocupação de que o CEPAC vai ser integralmente transferido ao 
consumidor, ela apenas se aplica para o consumidor dos produtos de luxo e alto luxo, pois, 
nesses casos, o poder de barganha do proprietário é alto. No caso de empreendimentos para a 
média e baixa renda, é sabido que esses impostos e subsídios são acomodados por diversos 
atores econômicos, pois poder de barganha para o proprietário é baixo, de modo que essa 
distribuição vai recair sobre o proprietário. Um exemplo disso ao contrário é o Minha Casa 
Minha Vida, que é um tremendo modelo de subsídio financeiro ele também é distribuído entre 
os agentes, onde a construtora recebe o subsídio antes da construção. Apesar do MCMV ter 
em vista o consumidor final, como o subsídio vem antes, acaba que parte dele fica para o 
proprietário do terreno. Apresenta a questão de que, hoje, as receitas tributárias ficam muito 
concentradas na União. A outorga onerosa e o CEPAC são um caminho para se criar um 
sistema tributário socialmente mais justo, pois pegam mais contribuição daqueles que podem 
pagar mais. Aponta, ainda, que a cidade não é o CEPAC, mas também o modelo de ocupação. 
O modelo mais adensado que está sendo proposto pela OUC, o da cidade compacta, é 
importante para fazer uma cidade menos custosa, pois uma cidade muito horizontal, menos 
adensada, tem que gerar muita infraestrutura para poucos habitantes. Avalia que o caminho 
que está sendo seguido pelo projeto é bom. 

 

Secretário Leonardo Castro: 

Conta que tem uma preocupação muito grande com a questão da gestão democrática, pois 
tem formação em Direito e se especializou em Direito Urbanístico. O planejamento não pode 
ser dissociado da questão da participação, uma vez que o pressuposto de validade jurídica de 
qualquer plano é a participação no processo de elaboração. É necessário conseguir comprovar 
que o processo participativo foi efetivo, pois, caso contrário, o plano poderá ser invalidado. 
Conduzir um processo de falsa participação é ilegal.  

Relata que a atividade de planejamento fora do gabinete é muito gratificante, pois é possível 
dar retornos à altura das demandas da cidade, porém ela também é muito angustiante, pois 
sempre se está com a sensação que o carro está andando e que é necessário trocar o pneu ao 
mesmo tempo. Mesmo que ele seja abrangente, o plano não vale de nada se não for 
transformado em Lei e, enquanto isso não acontece, há outra Lei em vigor. Isso gera situações 
em que projetos são aprovados na contramão do que está sendo planejado. Sofremos com 
essa situação pois que a lei está dando guarida a empreendimentos que estão em desacordo 



 

 

com a intenção do planejamento para a cidade. Essa discussão somente produz efeito ao 
passar por esse crivo legislativo. Por isso, há a preocupação com o timing. 

Concorda que é necessário que todos aprendam a fazer melhores processos participativos. A 
sociedade precisa de amadurecer sobre como discutir a cidade. A comissão de 
acompanhamento da IV Conferência Municipal de Política Urbana trouxe um resultado bom e 
Considera interessante a mesma comissão para a situação da Operação Urbana, porém ela não 
pode ser instituída pelo poder público. Caso ela se organize, o poder público dará subsídios 
para a atividade. 

Aponta que a equipe tem feito várias discussões sobre o planejamento, mas a escala do 
projeto muitas vezes não permite essa aproximação dessa escala local. Além disso, como não 
faz sentido discutir questões locais agora para serem executadas daqui a 20 anos, muitas 
dessas discussões vão para o momento de gestão da Operação Urbana.  

 

Izabel Dias:  

Esclarece que material do site tem mudado para atender demandas que tem surgido ao longo 
das próprias audiências. O que é apresentado de diferente em cada audiência é colocado no 
site, por isso o material muda. É necessário ter paciência com isso e, qualquer coisa, é possível 
ligar para a SMAPU para sanar as dúvidas. 

Sugere sim que se mobilize para criação dessa comissão. A questão da redistribuição tem que 
ser garantida de alguma forma. 

Reconhece que a questão da redistribuição tem que ser bem elaborada na lei e diz que isso 
será discutido. 

Aponta que dentro do valor dos investimentos, há uma parte da infraestrutura. Pondera que a 
OUC não vai conseguir resolver todos os problemas da cidade, mas que ela tem o foco da 
questão do transporte coletivo. As propostas escolhidas visam somente resolver questões para 
atender aos objetivos propostos na Operação. 

Sobre a disponibilidade de fazer mais audiências públicas, esclarece que a equipe está 
pensando em fazer discussões sobre o planejamento por área, abordando a lei vigente, o novo 
Plano Diretor, a OUC e os demais projetos em andamento, pois ir para o local e falar só da 
operação urbana acaba gerando desconforto. 

Sobre a questão de garantir habitação de interesse social no centro, talvez valha a pena deixar 
essa previsão em Lei. Nesse sentido, tem surgido a questão de determinar porcentagens por 
área. A determinação estava prevista para ser feita pelo Conselho de Habitação ou pela 
gestão, pois é uma decisão que determina a quantidade de unidades que serão produzidas. No 
entanto, a equipe está mudando de ideia e vai levar essa questão como proposta. 

Conta que a equipe tem tido uma certa liberdade nessa gestão. Pondera que as disparidades 
existem sim, mas que a equipe não entende esse projeto como “dessa gestão”, mas como 
resultado do que se tem tentado fazer e que há espaço para tanto na atual gestão. Esse não é 
um projeto para uma só gestão. 



 

 

 

Tiago Esteves:  

Esclarece que a ligação na Rua Além Paraíba está prevista e aparece no mapa na página 129. 
Algumas dessas ligações, que envolvem a abertura de espaços públicos, ocorrem em áreas de 
empreendimentos, de modo que, nesses casos estão previstas desapropriações.  

Teresa Vergueiro (população): É necessário que as intervenções fiquem mais claras e 
tem que ser feita uma discussão para decidir se a rua vai voltar para a sociedade. 

Tiago Esteves (PBH): A Rua Além Paraíba, especificamente, é estratégica por ser 
continuidade da Esplanada, de modo que ela será desapropriada, sim. 

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

Janderson Campos (morador do Barro Preto e estudante):  

Conta que é a primeira vez que participa das discussões e que, por isso, suas perguntas podem 
parecer básicas. Indaga por que se fala em aluguel social e não em moradias próprias fixas com 
custeio mais barato. Sobre o grupo gestor geral, indaga por que nele há dois representantes de 
proprietários que não são especuladores, argumentando que, se não o são, eles estariam 
representados pelas associações de moradores. Quanto aos reassentamentos, pergunta se vão 
existir e se serão realocados dentro da OUC. Levanta a questão da subutilização do corredor, 
questionando por que a obra do BRT já não foi pensada para trazer investimentos para aquela 
adjacência, assim prevendo a sua ocupação adequada. Pergunta se existe alguma ligação entre 
a cidade da prefeitura e a Esplanada. 

 

José Betoni (morador do Bairro Bom Jesus que indiretamente será influenciado):  

Relata que mora perto da vila Pedreira Prado Lopes, fora da área de abrangência da OUC há 60 
anos e que, nesse tempo, o bairro não se alterou e nada foi feito. Algo que ocorreu foi o 
começo da urbanização da Pedreira, mas ela logo parou. Conta que ficou muito satisfeito 
quando soube do projeto e com esperanças de melhorias para a região toda. Diz que gostaria 
de saber mais sobre as propostas para a Pedreira Prado Lopes, que tipo de intervenção vai 
ocorrer, pois o que foi apresentado pareceu ser interessante, como as propostas culturais,  
porém que não mudam muita coisa. Por isso, quer saber se vai ser feito algo mais físico, mais 
palpável. Questiona a diretriz de aumentar a população dos bairros, argumentando que, nos 
bairros mais antigos já há muita população, e o que mais falta é o comércio, que não sobrevive 
nesses bairros. Acredita que a causa disso é que a população que mora nesses bairros não 
trabalha nem consome neles. Enfatiza que falta comércio. Pondera que os moradores estão  
em uma região pobre a 5 minutos do centro, mas que não tem ligação com nada. Não há 
ônibus que leve para os principais sistemas de transporte coletivo, de modo que têm que ir a 
pé para a Avenida Antônio Carlos. Relata que ficou muito satisfeito com o projeto e  com a 
proposta da esplanada, que acredita que ela vai melhorar as condições de acesso.  

 



 

 

Renato Michel (conselheiro do COMPUR, setor empresarial):  

Critica que as condições de fala da população e de resposta da equipe estão desiguais, pois há 
pouco tempo para perguntar e a equipe tem muito tempo para responder. Aponta que o setor 
empresarial quer produzir para baixa renda, que ele não quer fazer apartamentos de quatro 
quartos. A população na faixa de 0 a 3 é muito sensível a essa variação de preço. O CEPAC 
custa 1700 reais por metro quadrado na área central vezes 50m² da unidade habitacional, de 
modo que há uma conta de 85 mil reais por unidade produzida a ser paga. Avalia que é injusto 
que a conta fique apenas nas mãos dos novos compradores e que as pessoas que têm casa 
própria na área da operação não paguem essa conta. Aponta que há outros instrumentos, 
como a contribuição de melhoria, que podem ser usado para arrecadar dos moradores atuais. 
Enfatiza que os jovens vão sentir essa diferença de 85 mil reais. As pessoas vão ter que 
comprovar uma renda maior para conseguir financiar a compra dessas unidades. Pondera que, 
o mercado não tem como produzir essas unidades se as pessoas não puderem pagar. Esclarece 
que não está dizendo que o projeto é ruim ou que terá impactos negativos, apenas está 
questionando se o público alvo tem ou não condições de pagar essa conta. Pode não ser justo 
que essa conta recaia somente para as novas edificações e, se não fosse assim, talvez essa 
conta ficasse menor. Exemplifica que a faixa 3 é tabelada em 150 mil reais. Enfatiza que é 
preciso que sejam divulgados os estudos de viabilidade econômica.  

 

José Maria Pereira (morador do bairro Taquaril): 

Relata que colocou propostas sobre o Minha Casa Minha Vida e moradores de aluguel na 
Conferência de Habitação. Sugere que se abra mão do aluguel e que se invista no pagamento 
do Minha Casa Minha Vida. Conta que seu filho tem nome na lista do MCMV e que até hoje 
não recebeu a casa, mas que, mesmo assim, avalia que o programa é melhor do que morar de 
aluguel ou em área de risco. Enfatiza que o consórcio do MCMV é “bem mais beneficiado” do 
que morar de aluguel e na área de risco. Pondera que pagar aluguel é muito difícil para quem 
ganha pouco, não sobre dinheiro para comida. Por exemplo, para quem ganha 1500 reais, 
pagar 400 reais de aluguel fica muito pesado. Relata que vários moradores do Taquaril foram 
para o conjunto Granja de Freitas e que alguns estão vendendo o apartamento, praticando 
negócio informal, devendo ser coibido isso. Destaca que é importante promover melhorias 
para os pedestres e pessoas com deficiência, que experimentam dificuldades, por exemplo, 
para atravessar as ruas quando os sinais ficam com defeito. Sugere que fiscais fiquem nas 
proximidades das faixas de pedestres para auxiliar quando esse tipo de coisa ocorrer. 

 

Eduardo Cipriano (morador do bairro Floresta):  

Conta que também é a primeira vez que participa das discussões sobre a OUC ACLO. Avalia que 
a iniciativa é positiva, porém que ainda é um bebê. Relata que mora no bairro Floresta, perto 
do bairro Lagoinha. Houve uma decisão no Orçamento Participativo de investir em melhorias 
em cima da boca do túnel, um empreendimento estimado em pouco mais de um milhão de 
reais. A obra foi iniciada, demorou a ser entregue e foi entregue pela metade, inclusive sem 
iluminação pública. Foi averiguado que a iluminação não estava no projeto.  Depois se gastou 



 

 

mais pagando para a Cemig para colocar a iluminação. Foi prevista uma quantidade de árvores, 
uma quantidade muito menor foi plantada e as árvores todas foram arrancadas para construir 
uma torre. Aquelas que são replantadas morrem.  Foi instalada uma câmera também, mas não 
se sabe se está funcionando.  Destaca que um bom planejamento tem que ter começo, meio e 
fim e tem que ser definido qual o retorno que será dado no período previsto., bem como os 
resultados de médio a longo prazo. Para um projeto de 20 anos, tem que ser definido o que vai 
ser feito nos primeiros três anos e assim por diante. Diz que não consegue enxergar o começo, 
meio e fim desse projeto, e que isso tem que ficar muito claro.  

 

Respostas da PBH: 

Tiago Esteves:  

Sobre a opção pelo aluguel social, explica que há a percepção de que o processo das 
Operações Urbanas gera valorização imobiliária de maneira geral. Assim, os moradores de 
baixa renda acabam preferindo vender seus apartamentos e ir morar em outro lugar. Caso isso 
aconteça na OUC ACLO, ela deixará de atingir o seu objetivo. O aluguel social é uma estratégia 
para garantir que o público alvo da OUC permaneça na região. Além disso, o aluguel social 
ajuda a balizar os valores do aluguel na região e, consequentemente, a valorização imobiliária.  

No que toca a inclusão dos proprietários no grupo gestor, esclarece que isso se deu em razão 
da definição, no Estatuto da Cidade, da Operação Urbana como um acordo entre vários atores 
e todos eles foram incluídos no grupo gestor, dentre os quais estão os proprietários.   

Responde que todos os reassentamentos serão dentro da Operação e que essa determinação 
estará dentro do projeto de Lei.  

Explica que a discussão da ocupação do entorno das estações é mais complexa, pois a 
mudança da legislação passa pelo Plano Diretor. Trata-se de questões diferentes e com 
temporalidades diferentes, por isso, a OUC não foi feita junto do projeto para a Avenida 
Antônio Carlos.  

Elucida que a Operação Urbana não prevê investimentos para o Centro Administrativo, apenas 
para a esplanada, e, se ele vier s acontecer, não pode comprometer essa ideia da esplanada.  

 

Esclarece que as vilas e favelas tem um PGE específico para cada uma e a proposta da OUC é 
que os investimentos em vilas e favelas sigam os projetos dos PGEs que melhorem a 
articulação com o corredor.  O plano da OUC não define essas ações, de modo que a decisão 
fica para a gestão da operação urbana. A Pedreira Prado Lopes já tem o seu PGE. A ideia da 
Operação Urbana é facilitar o acesso aos corredores.  

Quanto à falta de comércio, assinala que a proposta da OUC é trazer o comércio para essas 
áreas, através da demanda de edificações de uso misto, isto é, que empreendimentos 
residenciais apresentem comércio no térreo. Hoje, o bairro Bom Jesus não sustenta a maior 
diversidade de comércio.  Porém, o aumento da densidade populacional também permite o 
aumento da densidade do comércio.  



 

 

Aponta que está previsto no plano da OUC que a construção de habitação para as faixas 1 e 2 
não apresenta potencial construtivo oneroso, isto é, não é necessário pagar o CEPAC. Dessa 
forma, não haverá aumento nos preços das unidades habitacionais para essas faixas de renda. 

Relata que a questão da contribuição de melhoria já havia sido proposta pela equipe, porém 
ela foi descartada por ter gerado muita polêmica. A equipe acha o instrumento bem 
interessante e vai levá-lo em consideração novamente. Foram pensadas algumas soluções para 
os problemas do instrumento, como a ideia que a contribuição se dê quando o morador vier 
vender o seu imóvel. 

Sobre a questão de o aluguel ser caro para as populações de baixa renda, elucida que o aluguel 
social é subsidiado de acordo com a faixa de renda, de modo que o valor que será cobrado de 
aluguel é aquele que o morador dá conta de pagar. Outro fator que vai reduzir o preço do 
aluguel é o fato de as unidades estarem localizadas em prédio público. 

Avalia que a proposta de fiscais nas faixas de pedestres para auxiliar os pedestres não cabe à 
presente discussão, pois é uma questão pontual e de educação urbana. Pondera que a questão 
está incorporada na OUC na medida em que ela prioriza os pedestres nas suas intervenções.  

Quanto à necessidade de início, meio e fim para garantir a execução completa das 
intervenções, uma das propostas é que os grupos gestores as acompanhem e sirvam como 
fiscalizadores do andamento das obras, o que pode reduzir esse tipo de problema. 

 

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

Selma Cândida (presidente da Associação Arca Bonfim):  

Conta que têm participado das discussões, oficinas e visitas de campo, para conhecer as 
propostas para a área da Lagoinha. Diz que é cidadã, pedagoga e especialista em educação. 
Relata que se deitou sobre os mapas, leu todo o material, cada detalhe, para entender o que 
está acontecendo. Avalia que a apresentação foi muito micro, que não ficou claro o que foi 
aceito ou não das reinvindicações propostas. Nesse processo, a comunidade apresentou o 
discernimento entre o que é Lagoinha e Bonfim, que nem sempre é claro A questão foi 
pautada na IV Conferência e ocorreu também com a OUC, que contava com intervenções em 
um pedaço do Bonfim como se fossem no bairro Lagoinha. Agradece a incorporação do bairro 
Bonfim, que resolveu a questão. Parabeniza pela entrada do cemitério do Bonfim e da Rua 
Bonfim na Operação Urbana Consorciada. Relata que, na visita de campo, um arquiteto, que 
não é da PBH, a desrespeitou, o que a deixou muito insatisfeita. Por isso, disse que é cidadã, 
pois, no processo participativo, não importa quem é arquiteto, pois, se isso fosse importante 
não haveria nem o momento da participação, ocorreriam só reuniões entre arquitetos. 
Levanta algumas questões que não foram pontuadas e que a preocupam, como a moradia na 
Praça Vaz de Melo, que existe há mais de 100 anos na Rua Bonfim, está invadida há muito 
tempo e consta, no projeto, como praça que será revitalizada. Diz que não se tratam de praças 
e que não há investimento da Prefeitura dentro do Bairro, somente vistos como projetos para 
minorias que realmente não agradam a comunidade. Pergunta onde será apresentado o que 



 

 

foi aceito como proposta e como e quando a comunidade vai ficar sabendo de todas as 
alterações feitas no projeto.  Compartilha sua insegurança com relação à possibilidade de o 
projeto ficar apenas no papel. Pergunta quando a OUC irá se iniciar e quando será conformado 
o grupo de gestão. 

 

Júlia Ávila (advogada popular, doutoranda em Direito na UFMG e membro do grupo 
Indisciplinar):  

Declara que vai retomar a alguns pontos que não foram respondidos e encaminhar propostas. 
Pergunta quando o projeto de lei será apresentado. Sobre a necessidade de a comissão de 
acompanhamento ter que ser fruto de mobilização, avalia que tem que haver a apresentação 
do projeto de lei em audiência pública, que esse é um retorno que deve ser dado para o 
processo de participação. Para resolver o problema da alocação de recursos, sugere que sejam 
priorizadas as áreas mais desfavorecidas. Demanda que, desde o começo, sejam 
implementados os instrumentos de recuperação de mais-valia. 

 

Frederico Guimarães (membro do grupo Indisciplinar): 

Avalia que, como ilustrado pelo caso do MOVE, falta noção do que é res publica, pois a BH-
Trans fez o que ela quis, e agora essa equipe tem que correr atrás. Critica a Prefeitura 
Municipal, por considerar que não há um planejamento integrado. Salienta que a lei é que 
vincula, na nossa sociedade, a administração ao compromisso de implementação e que, por 
isso, é muito importante o seu acompanhamento por uma comissão. Considera que a 
formalização dessa comissão cada vez mais mostraria o cumprimento do Executivo do acordo 
feito com o Ministério Público e a sociedade. Avalia que, cada vez mais, em termos formais, 
estão sendo atendidos os elementos do acordo com o Ministério Público. Aponta que são 
21:30 e que devem ser feitas audiências nos sábados, em horários que todos possam ficar até 
o final. Divulga o site do grupo de pesquisa Indisciplinar.    

 

Fabiane Calazans (moradora do Bairro Universitário):  

Solicita informações sobre a previsão de melhorias no transporte público da área, já que vai 
receber um adensamento, tendo em vista que o BRT já está impraticável nos horários de pico. 

 

Sérgio Hirle (morador Bairro Santo Agostinho, Conselho de Saúde):  

Solicita esclarecimento sobre a previsão de infraestrutura no projeto, além de manutenção e 
segurança nas estações do Move. Cita a importância logística da sede da defesa civil no Barro 
Preto, pois considera que essa área é estratégica para essa função, em razão da proximidade 
com relação às principais vias de acesso. Conta que tem insistido nesse ponto desde que foi 
relator da gestão compartilhada. Enfatiza a questão do MOVE, que avalia realmente precisar 
de mais segurança e manutenção. Informa que está ocorrendo a ocupação das áreas 
remanescentes na Avenida Antônio Carlos por moradores que estão tirando as cercas, e pede 



 

 

que haja uma fiscalização efetiva da Prefeitura para coibir isso e evitar que ela tenha que pagar 
novamente por terrenos que já foram desapropriados. Sugere também um transporte público 
suplementar que faça a interligação da estação de metrô Carlos Prates com o polo da moda e 
o mercado central, pelo menos nos horários de funcionamento do metrô, para que seja 
melhorada a articulação com o metrô de maneira mais imediata, e não para daqui a 25 anos. 
Salienta que devem ser pensadas respostas imediatas do Executivo para algumas situações, 
dando ênfase à questão da ocupação das áreas na Avenida Antônio Carlos. Pergunta se tem 
como mandar as demandas básicas por e-mail e se a Sede do Centro de Saúde Oswaldo Cruz 
está sendo considerada. 

 

Eduardo Cipriano (morador do bairro Floresta): 

Levanta a questão que foram instalados postes para câmeras olho vivo no bairro Lagoinha e 
que até hoje elas não estão lá. 

 

Respostas da PBH: 

Tiago Esteves:  

Explica que foram mais de 700 propostas da sociedade recebidas pela Prefeitura no processo 
participativo da Operação Urbana e que todas foram respondidas. Porém, como não tem como 
apresentar todas, somente foram apresentados nessa audiência aquelas principais, centradas 
no Centro-Lagoinha. As respostas das propostas estão todas no site, e podemos recebê-la 
[Selma] para conversar a respeito. 

Enfatiza que podem ser enviadas mais propostas por e-mail, inclusive manifestações de 
discordância. 

Sobre a questão da subutilização da estação Carlos Prates, assinala que a ela está sendo 
trabalhada na OUC e que na proposta há previsão de melhorias no acesso.  

Esclarece que a definição específica da localização dos equipamentos foi deixada para o 
conselho gestor do instrumento. A gestão da OUC será muito importante e ocorrerá com 
processo participativo. 

Salientou que a equipe está debruçada nessa proposta há bastante tempo e que a Câmara 
promoverá outras audiências públicas. Salientou a participação pública continuada na gestão 
da Operação Urbana. 

Assinala que existe proposta de melhoria do transporte coletivo, no sentido de aumentar a 
frequência e as linhas, nas áreas adensadas. Há também propostas de ciclovias e melhorias no 
acesso às estações. 

Sérgio Hirle (população): Aponta que a Estação Pampulha virou um shopping popular e 
que é terra de ninguém. Enfatiza que é necessário fiscalizar essas situações. 

Sobre a praça na Rua Abaeté, pede esclarecimentos a Selma a respeito da proposta.  



 

 

Selma Cândida (população): Pede que seja registrado que a equipe da OUC tem 
atendido a todas as indagações, o diálogo tem sido muito produtivo e há um esforço 
de dialogar com a sociedade. Avalia que o dia e o horário é que não são muito bons, 
poucos estão disponíveis em dias de semana ás 18:30. 

Sobre o horário e a necessidade de mais participação, ressalta que o processo participativo 
não acaba quando o projeto de lei for elaborado. A própria Câmara deve fazer audiências 
públicas. A gestão será a continuação da participação. Se as discussões continuarem 
indefinidamente, o projeto não saíra do papel. 

 

Secretário Leonardo Castro:  

Mencionou a experiência recente da SMAPU com a comissão de acompanhamento do Projeto 
de Lei resultado da última Conferência de Política Urbana, composta por quem quis participar. 
Essa comissão teve oportunidade de ler o Projeto de Lei antes de seu envio à Câmara, aberto a 
ela pela Secretaria. O mesmo pode ocorrer com o projeto da OUC. Salienta que a equipe será 
ampliada para a confecção do projeto de Lei da Operação Urbana, pois hoje só há dois 
advogados na Secretária, ele e o José Júlio. Informa que a secretaria está contratando 
advogados e está tentando trazer um procurador para ajudar. Esclarece que o projeto de lei 
não foi iniciado ainda. 

Júlia Ávila (população): Propõe que a elaboração do projeto de lei seja participativa.  

 

O Secretário Leonardo Castro agradece a participação de todos e esclarece sobre todas as 
formas de comunicação existentes com a Secretaria: telefone, e-mail, site, entre outras, 
ressaltando a disponibilidade da Secretaria. Informa que o material está no site e salienta que 
o processo de elaboração do projeto depende da população. 

 


