
 

 

Relatório Síntese da Audiência Pública da Operação Urbana Consorciada Antônio 
Carlos/Pedro I – Leste Oeste:  

TRECHO ANTÔNIO CARLOS 

 

Data: 22/04/2015 

Horário: 18:00h às 22:00h 

Local: Teatro Marília. Av. Alfredo Balena, nº 586, Santa Efigênia. Belo Horizonte. 

 

Relatório Síntese: 

 

Abertura | Secretário Gelson Leite (Gestão Compartilhada) 

O Secretário Gelson Leite faz a abertura solene da Audiência Pública, dando boas vindas e 
agradecendo aos presentes. Avalia que esse é um momento de debater e aproximar das 
realidades locais. Coloca que o processo tem sido muito proveitoso, desde o começo, pois vão 
surgindo questões e detalhamentos, de modo que cada rodada de discussão do projeto da 
Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I – Leste Oeste traz novas ponderações 
que enriquecem o trabalho. Explica que a discussão de hoje se concentrará no trecho da Av. 
Antônio Carlos. Agradece a presença e a mobilização da população, em resposta aos convites 
da Prefeitura. Salienta que há um esforço de usar cada vez mais os meios de comunicação, 
para chamar cada vez mais pessoas e compartilhar cada vez mais a informação, e deseja bom 
debate a todos. 

 

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 à Avenida Antônio Carlos, bem como 
as devidas justificativas com relação a sua incorporação ou não no projeto. Esclarece que no 
site estão disponíveis 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 Detenção 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 pelo morador, 
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.  

Por fim, Izabel passa a palavra para Tiago Esteves. 

 

Apresentação Avenida Antônio Carlos | Tiago Esteves 

O Gerente Tiago Esteves se apresenta a todos como coordenador do projeto e esclarece que 
vai falar sobre os projetos da Operação Urbana, especificamente, para a área ao longo da 
Avenida Antônio Carlos. Para a região, foram previstos os programas de ação: Parque do 
Brejinho/Pampulha; Centro de Serviços Avançados do São Francisco; e Tecelões. Enfatiza o uso 
do termo programa, em substituição ao termo setor, objetivando a adoção de uma visão mais 
sistêmica da área, unindo território, ocupação, intervenções e a dimensão temporal. 

Esclarece que as legendas dos mapas estão nas páginas 82 e 83 do material impresso 
disponibilizado para a população. Explica que algumas informações não estão nesse material, 
pois foram acrescentadas em razão de demandas que foram surgindo ao longo das audiências 
e que o documento atualizado será disponibilizado no site da OUC. 

 

Síntese do diagnóstico 

Tiago apresenta dados do diagnóstico da área tratada na audiência. 

Perfil da população. Apresenta informações sobre o perfil da população residente, 
comparando-a com a cidade como um todo. Apresenta dados referentes à densidade 
populacional, faixa etária, renda e domicílios alugados. Sobre a densidade populacional, 
aponta que, ao sul, a densidade populacional é maior que a média de Belo Horizonte, porém 
considera-se que os níveis de adensamento podem ser maiores; as demais áreas são menos 
densas que a média da cidade. Sobre as faixas de renda, Tiago chama a atenção para um erro 
no material impresso que foi distribuído sobre os percentuais de responsáveis com renda baixa 
e alta e apresenta os valores corretos destacados em vermelho. Há uma maior concentração 
de famílias de baixa renda ao sul e na região do bairro São Francisco, ao passo que ao norte 
essas famílias estão presentes abaixo da média da cidade; a população de renda maior que 10 
salários mínimos se configura de maneira inversa. Aponta a questão dos domicílios alugados 
como de grande relevância, pois a população de renda baixa que vive de aluguel é aquela mais 
frágil aos processos de expulsão. Ao sul, a proporção de famílias que moram de aluguel é 
maior do que a média da cidade. 

Condições sociais e ambientais. Tiago apresenta também dados sobre as condições 
socioambientais da área, a partir de um mapa de tipologias de uso, de áreas subutilizadas e da 
capacidade de suporte da área em estudo. Expõe que, ao longo da Avenida Antônio Carlos, 
encontram-se concessionárias, comércio e serviços, configurando usos não residenciais, assim 
como no bairro São Francisco, onde há grande presença de galpões, porém pouco comércio e 
serviços. No interior dos demais bairros, predominam os usos residenciais horizontais. 

Tiago passa então a apresentar as propostas de cada programa. 



 

 

Programa de ação Tecelões/Nova Cachoeirinha 

Obras. Sobre o programa Tecelões/Nova Cachoeirinha, Tiago apresenta o mapa de 
intervenções, com as principais obras previstas, destacando-se o equipamento sócio cultural 
da Vila Nova Cachoeirinha, acrescentado graças ao processo participativo; o Parque Nova 
Cachoeirinha; as conexões ambientais, que envolvem melhorias nas calçadas, a arborização e a 
ligação entre parques e praças); os investimentos em vilas e favelas, a serem determinados 
pela gestão; a área de interesse cultural da Cachoeirinha, junto à recuperação Fábrica 
Horizonte Têxtil; um pequeno alargamento no viaduto da Avenida Itapetinga e a abertura de 
uma via de pedestres na Rua Baviera (esta última também não apareceu no material impresso, 
pois a demanda surgiu na semana passada).  

Ocupação. Inicia a fala sobre a proposta de ocupação esclarecendo que ninguém será obrigado 
a aderir ao adensamento, de modo que não haverá desapropriações nesse sentido. Apresenta 
o mapa de ocupação, destacando as áreas de adensamento e amortecimento. Os modelos de 
ocupação das áreas de adensamento são as quadras praça, concentradas junto ao corredor e 
que permitem o maior adensamento da região, e as quadras galeria, que permitem um 
adensamento um pouco menor que o da quadra praça. As áreas de amortecimento seguem os 
parâmetros determinados pela IV Conferência Municipal de Política Urbana, de forma que 
variam de quadra para quadra e, em alguns casos, chegam ao coeficiente de aproveitamento 
de valor 4. Explica que as áreas de limite entre adensamento e amortecimento configuram 
transições com maiores exigências de afastamentos. Apresenta duas áreas que foram 
alteradas para área de amortecimento. Esclarece que essa informação não está no material, 
mas será disponibilizada. 

Remoções. Apresenta as remoções previstas, que também não estão no material impresso. 
Elas ocorrerão em razão de uma adequação na Rua Itapetinga e da implantação de uma 
passarela para pedestres. 

Áreas renováveis. Expõe a permissividade do adensamento construtivo, cujos coeficientes de 
aproveitamento variam de 1,5 a 5.  Apresenta as áreas consolidadas (edificações de mais de 3 
pavimentos e equipamentos) e as áreas renováveis (lotes vagos e edificações de até 3 
pavimentos), a partir das quais é possível calcular o potencial construtivo adicional, que 
subsidiará o cálculo do estoque. Apresenta mapa de adensamento permitido em relação às 
áreas renováveis. De acordo com ele, para o programa, há 690.000m² de terrenos renováveis, 
os quais apresentam, de acordo com o Plano Diretor atualmente em vigor, 320.000m² de 
potencial construtivo adicional (valores acima de CA1). Já o potencial construtivo adicional de 
acordo com os parâmetros adotados pela OUC ACLO é de 670.000m², ao passo que a 
capacidade de suporte da área equivale a 480.000m² de potencial construtivo adicional. Tiago 
destaca que a quantidade de CEPACs liberada será inferior à capacidade de suporte, além de 
levar em consideração a dinâmica do mercado, que não tem condições de produzir toda a 
capacidade de suporte da área, e o fato que o CEPAC tem que ser escasso, e não o terreno, 
pois a situação contrária levaria ao sobrepreço dos terrenos, de modo que certamente serão 
vendidos menos que 480.000m² em CEPACs. 



 

 

Arrecadação. Tiago apresenta a previsão de arrecadação e gastos e coloca que os setores 
superavitários transferirão recursos para os deficitários. Aponta que esse programa arrecada, 
mas é deficitário, de modo que receberá recursos de outros programas. Apresenta os recursos 
que não são localizados nos programas, mas referentes a toda a OUC. 

 

Programa de ação Centro de Serviços Avançados do São Francisco 

Obras. Sobre o programa Centro de Serviços Avançados do São Francisco, Tiago apresenta o 
mapa de intervenções, com as principais obras previstas, destacando-se uma travessia urbana 
especial, de grande porte, associada a duas praças, uma de cada lado da estrutura, pois o setor 
é seccionado; as conexões ambientais; os investimentos em vilas e favelas e a rede de 
infraestrutura com interceptação do esgoto que atualmente chega ao Parque do Brejinho. 
Explica a exclusão do viaduto de transposição da Avenida Antônio Carlos, que se deu em razão 
de demandas feitas no processo participativo. 

Ocupação. Apresenta também o mapa de ocupação, destacando a elaboração de um futuro 
plano específico para o Bairro São Francisco, em função de sua complexidade, do conflito 
existente entre o uso industrial e o modelo proposto de serviços avançados acompanhado de 
usos residenciais. Como o modelo de ocupação dessa porção a oeste será definido como fruto 
de um debate posterior, o estoque do programa não está sendo levado em consideração. As 
áreas a leste da Avenida Antônio Carlos, por sua vez, são compostas por quadras praças e 
quadras galeria.  Esclarece que as quadras lindeiras ao Anel Rodoviário foram alteradas de área 
de adensamento para área de amortecimento, em função da incompatibilidade deste com o 
modelo de uso misto. Apresenta as remoções previstas.    

Áreas renováveis. Além disso, apresenta o mapa de permissividade de adensamento, as áreas 
consolidadas e as áreas renováveis, a partir das quais é possível calcular o potencial 
construtivo adicional, que subsidiará o cálculo do estoque. De acordo com o mapa, para o 
programa, há 420.000m² de terrenos renováveis, os quais apresentam, de acordo com o Plano 
Diretor atualmente em vigor, 2.700.000m² de potencial construtivo adicional (valores acima de 
CA1); esse valor é elevado pois hoje a área é zoneada como Zona de Grandes Equipamentos. Já 
o potencial construtivo adicional de acordo com os parâmetros adotados pela OUC ACLO, que 
não levam em consideração o potencial adicional a ser liberado pelo Plano Futuro, é de 
110.000m², ao passo que a capacidade de suporte da área equivale a 84.000m² de potencial 
construtivo adicional. Então, serão vendidos menos que 84.000m² em CEPACs, sem 
contabilizar o Plano Futuro. 

Arrecadação. Tiago apresenta a previsão de arrecadação e gastos, de acordo com a qual este 
programa também é deficitário. 

 

Programa de ação Parque do Brejinho 

Obras. Sobre o programa Parque do Brejinho, Tiago apresenta o mapa de intervenções, com as 
principais obras previstas, destacando-se a complementação do Parque do Brejinho, a ser 
ampliado de modo a incorporar a área com nascente ao sul e fazer com que o parque chegue 



 

 

até a Avenida Antônio Carlos; as adequações viárias a leste do parque, em razão de 
descontinuidades viárias, e propostas de conexões ambientais.  

Ocupação. Apresenta também o mapa de ocupação, destacando que as ADEs prevalecem 
sobre a OUC, de modo que as quadras inseridas na ADE Pampulha terão os limites de 
altimetria respeitados e o adensamento só será permitido se voltado para a Avenida Antônio 
Carlos, e a exclusão da maior parte do bairro São José, em função da discussão pública. Explica 
que as áreas de adensamento são compostas pelas quadras praça e galeria, que apresentam 
maior potencial construtivo, mas também maior exigência de liberação de espaço público, e 
que as áreas de amortecimento seguem os parâmetros determinados pela IV Conferência 
Municipal de Política Urbana e, em algumas áreas, chegam ao coeficiente de aproveitamento 
3. 

Áreas renováveis. Apresenta também o mapa de permissividade de adensamento, as áreas 
consolidadas e as áreas renováveis, a partir das quais é possível calcular o potencial 
construtivo adicional, que subsidiará o cálculo do estoque. De acordo com o mapa, para o 
programa, há 310.000m² de terrenos renováveis, os quais apresentam, de acordo com o Plano 
Diretor atualmente em vigor, 345.000m² de potencial construtivo adicional (valores acima de 
CA1). Já o potencial construtivo adicional de acordo com os parâmetros adotados pela OUC 
ACLO é de 554.000m², ao passo que a capacidade de suporte da área equivale a 360.000m² de 
potencial construtivo adicional. Então, o estoque será menor que 360.000m² e seu valor será 
definido pelo estudo de mercado que ainda será finalizado. 

Arrecadação. Tiago apresenta a previsão de arrecadação e gastos, esclarecendo que, de 
acordo com as estimativas, o programa é superavitário, isto é, arrecada mais do que gasta, e 
que se tratam de valores preliminares. Após o término das discussões públicas e a finalização 
do projeto, os valores serão obtidos novos valores. Independentemente do valor que venha a 
ser arrecadado, a ideia é que a proporção dos gastos sejam mantidas segundo divisão 
predeterminada.  

 

Distribuição dos recursos 

Por fim, Tiago apresenta o balanço dos investimentos para a OUC como um todo e destaca que 
mais da metade dos recursos será decidida no momento da gestão, pois 47% dos recursos 
serão investidos diretamente nos programas, sendo que 10% desse valor serão alocados pela 
gestão local, e os outros 53% são investimentos de aplicação livre, isto é, definidos pela gestão 
da OUC. Explica que a distribuição dos investimentos em porcentagem garante que sejam 
investidos recursos em todos os programas da OUC, mesmo que a arrecadação não 
corresponda ao esperado. Apresenta o potencial de arrecadação e os investimentos em todos 
os programas da OUC e aponta que, de longe, o programa que mais arrecada é o Centro - 
Barro Preto, por isso é importante começar por ele, de modo a permitir a redistribuição dos 
recursos arrecadados. 
 
 

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: 

Dorinha Alvarenga (arquiteta, vice-presidente do IAB):  
Diz que está falando por ela mesma, e não pelo IAB. Pontua o Estatuto da Cidade, que coloca 
que a OUC deve ser pautada pelo Plano Diretor. Considera que esta OUC não foi pautada pelo 
Plano Diretor vigente, porque é muito maior que a área indicada, e também não foi pautada 
na IV Conferência, já que a OUC foi retirada da Conferência, de modo que não constará no 
próximo Plano Diretor. Desta forma, acredita que está se conformando uma situação de 
improbidade administrativa, pois a OUC é ilegal. Pergunta quem irá vender o CEPAC e se 
existirá alguma relação com a PBH Ativos. Aponta que apenas uma das cinco audiências foi 
prevista para ocorrer na regional de sua abrangência. Contesta a realização de audiências 
públicas fora das regionais, pois isso tem como resultado baixos índices de participação, como 
ocorre hoje. 
 
José Maria Pereira (líder comunitário do bairro Taquaril):  
Coloca que o Bairro São Francisco merece respeito e um tratamento especial e que está em 
uma situação muito melhor do que o Taquaril. Reclama da fraca fiscalização na Regional Leste 
e pede que o Secretário que estava presente leve a questão ao Prefeito.  
 
Isaías Rodrigues (morador da regional Venda Nova):  
Contrapõe a visão da Dorinha, colocando que participou de várias reuniões, inclusive nos 
bairros. Demonstra preocupação em não conseguir ver nos mapas as solicitações colocadas no 
processo de discussão da Regional Venda Nova. Critica que está sendo priorizada a área à 
direita, do ponto de vista de quem está indo no sentido do bairro, da Estação Vilarinho. Solicita 
a inclusão na área da OUC da região à esquerda da Estação Vilarinho, pois lá não há apenas a 
ADE Venda Nova, mas também uma área de galpões que pode ser adensada, e coloca que o 
Patrimônio Cultural deveria ir na região para verificar que não há patrimônio na área e liberar 
as construções. Diz que esta área é mais propícia à ocupação do que a Vila Satélite e entorno, 
que possui topografia muito ruim. 
 
Isabel Caminha (diretoria de arquitetura do IAB):  
Esclarece que fala como arquiteta atuando no mercado. Fala que, na apresentação pública do 
dia 8 de abril, uma arquiteta pediu que houvesse uma conversa sobre o estoque com o IAB. 
Como resposta, uma servidora da Prefeitura disse que o estudo de estoque da Conferência foi 
apresentado no IAB e que ela, Isabel, sabia a respeito. Esclarece que esta afirmação foi em 
resposta a uma pergunta sobre o estoque da OUC e destaca que o estoque da OUC não foi 
apresentado no IAB. Ocorreram, no contexto da Conferência, quatro reuniões no IAB sobre o 
estoque da Conferência, na qual foram tiradas dúvidas dos delegados sobre o estoque. 



 

 

Destaca que não houve discussão a respeito do estoque, mas que ele foi apenas 
disponibilizado, e que o IAB não validou os estudos de estoque, somente tirou dúvidas sobre 
eles. Coloca que a Secretaria disponibilizou o estudo de estoque dos bairros no site, depois de 
muita insistência dos delegados da IV Conferência. Na Conferência, foi pedido que a OUC fosse 
incluída na discussão sobre estoque de CEPACs, mas isso não ocorreu e, até onde ela sabe, 
nada foi apresentado ou discutido até hoje. Levanta a seguinte questão: se o estudo de 
estoque de outorga é o mesmo da OUC, o estoque da área central e do Barro Preto é 0, então 
como será feita a OUC? 
 
Fernando Santana (Movimento das Associações de Moradores de Belo Horizonte):  
Corrobora o pedido de audiências públicas regionalizadas. Fala que o Grupo Gestor não tem 
paridade, pois sua composição não garante a necessidade de todos se articularem como foi 
dito, uma vez que os quinze membros do Executivo Municipal votarão em bloco, junto dos 
proprietários, investidores, etc., somando 22 votos, e que dificilmente a população 
influenciará nos resultados. Pede que isso seja discutido. Pontua que gostaria de discutir os 
equipamentos previamente previstos para as centralidades. Critica o fato das centralidades 
serem definidas nas localidades, colocando que um hospital, por exemplo, deveria ser 
planejado em uma instancia superior, pois só a comunidade não consegue definir isso, mas 
que é possível discutir a respeito junto da Prefeitura. Pergunta o que exatamente vai ter nas 
centralidades, para saber o que a população está referendando com o processo participativo.  
Coloca que as centralidades já deveriam ser definidas previamente: exemplo, vai ter uma 
padaria, um sacolão? Garantir na OUC premissas básicas como qualidade ambiental, segurança 
e proteção sonora. 
 

Respostas da PBH: 

Tiago Esteves: 

Primeiramente Tiago esclarece que a equipe tem consciência que o Plano Diretor vigente não 

é ainda o aprovado na IV CMPU. No entanto, explica que a proposta da OUC é compatível com 

a proposta aprovada na IV CMPU e que, inclusive, foram incorporados parâmetros da IV 

Conferência na OUC. A equipe acredita que as propostas da IV Conferência serão muito bem-

vindas para a cidade. Esclarece que, se o projeto de lei do Plano Diretor não for aprovado 

conforme a proposta da conferência, será necessário se reiniciar as discussões da OUC. 

 

Coloca que a lei que institui o Plano Diretor vigente é clara quando diz que as áreas definidas 

por ela para implementação da OUC não excluem outras, que serão definidas por estudos mais 

aprofundados. Aponta que a delimitação de áreas para OUCs pela III Conferência se deu com 

estudos muito superficiais e que a OUC ACLO teve estudos bem mais aprofundados para a 

definição de sua abrangência. 

 

Izabel Dias: 



 

 

Izabel reforça que a OUC é sim pautada pelo Plano Diretor. Esclarece ainda que a OUC não foi 

discutida na IV CMPU, porque se tratava de um público diferente. Na IV CMPU, como os 

delegados que participam das discussões são eleitos, trata-se de um processo de discussão 

representativo e, portanto, que restringe a participação. A OUC precisava ser discutida de 

forma ampla e direta e não em um fórum representativo.  Esclarece ainda que as discussões da 

OUC ficaram suspensas em função da IV CMPU para que fosse possível absorver as 

contribuições advindas deste fórum. 

 

Lívia Monteiro: 

Lívia esclarece que, legalmente, uma OUC não precisa ser delimitada pelo Plano Diretor, pois 

ela também pode ser delimitada por legislação municipal específica, tendo como base o PD. A 

delimitação prévia, colocada pelo atual Plano Diretor, foi feita para indicar as áreas prioritárias 

para OUCs, mas a delimitação não precisa ser feita pelo PD e ele diz que a OUC pode ser 

aplicada em todo o território do município. Isso teve como objetivo segurar a atuação do 

mercado nos corredores, onde o BRT ainda estava em vias de implantação, e deixar o projeto 

para momento posterior. Esclarece ainda que a III CMPU inseriu os instrumentos de política 

urbana no município, mas o projeto de lei que é fruto da IV CMPU que de fato encaixa o Plano 

Diretor no Estatuto da Cidade, através de uma reforma de base na lei. Aponta que foram feitas 

revisões também na área da principal OUC no Município. 

 

Tiago Esteves: 

Coloca que a venda dos CEPACs ainda não está definida. Esclarece que existem algumas regras 

para a venda de CEPACs, como a respeito de quem tem que referendá-la, que ainda não estão 

definidas. Aponta que ainda não foi resolvido se será criada uma secretaria específica para 

receber os recursos ou se será aberta uma empresa pública. 

 

Sobre a colocação de que a realização de audiências nos bairros é a única forma de mudar o 

projeto, afirma que, apesar de não terem sido realizadas audiências públicas nos bairros, 

foram realizados diversos encontros territorializados, onde foi possível coletar diversas 

propostas, assim como numerosas contribuições por e-mail. Até duas semanas atrás, pois hoje 

o número está bem maior, foram recebidas mais de 700 propostas e todas elas estão sendo 

respondidas, mesmo não tendo sido colhidas com a formalidade de uma audiência pública. 

 

Izabel Dias: 

Aponta que foram feitos diversos formatos de participação, pois o formato de audiência não 

necessariamente é o melhor. Foram feitas oficinas e dinâmicas, além de formatos mais 

técnicos, procurando alternar entre a escala local e da cidade. Izabel coloca que os espaços de 

discussão são complementares e, discutir muito localmente um projeto de 20 anos gera uma 

expectativa muito grande na população, de modo que isso deve ser feito pela gestão.  



 

 

 

Tiago Esteves: 

Tiago coloca que aconteceram algumas solicitações de inclusão de áreas próximas à Estação 

Vilarinho, mas que a equipe ainda não tomou uma decisão sobre elas e que esta questão será 

discutida na audiência de amanhã, quando o trecho da Av. Pedro I será discutido. 

 

Izabel Dias: 

Izabel coloca que, no estudo de estoque da lei geral feito para a IV Conferência, o estoque na 

área central é 0 porque se espera que ele será vendido no contexto da OUC, uma vez que os 

bairros que estão inteiramente na OUC não tem estoque, pois foi definido que o estoque de 

áreas com OUCs previstas seria zero. Bairros que estão na OUC e que tem estoque aparecem 

quando uma parte dos bairros está dentro da OUC e outra parte está fora. Obviamente um 

estudo de estoque é ligado no outro e, enquanto a discussão da OUC estiver aberta, não é 

possível fechar o estudo de estoque. A metodologia de base é a mesma da Conferência, com 

as diferenças dos investimentos na área e da necessidade de os títulos de CEPAC serem 

escassos.  

Isabel Caminha (população): Pontua que há áreas em que há previsão de estoque para 
outorga onerosa e que estão dentro na área da OUC. 
 Izabel Dias (PBH): Para essa área, foi considerada apenas a porção que está fora da 
OUC. 

 

Lívia Monteiro: 

Esclarece que a sua fala do dia 8 dizia respeito à metodologia usada na IV Conferência, que é a 

mesma para a OUC, e não aos valores do estoque em si. Lívia complementa dizendo que o 

centro está demarcado como OP3 e possui estoque livre. 

 

Tiago Esteves: 

Sobre o grupo gestor, Tiago coloca que o conceito de paridade é complexo e que alguns 

defendem que a paridade acontece quando temos 50% de representatividade do poder 

público e 50% da sociedade civil. Na proposta apresentada, o poder público possui menos do 

que 50% e estão presentes grupos com interesses distintos e finalidades distintas. Esclarece 

que o Estatuto da Cidade coloca o poder público como coordenador da OUC e lembra que nem 

sempre o poder público vota em bloco, como na ocasião da aprovação da extinta Nova BH no 

Compur, onde um membro do poder público votou contra a aprovação.  

 

Sobre a questão ambiental, coloca que a proposta traz vários avanços neste sentido e que, 

inclusive, incorpora algumas propostas feita pelo senhor Fernando.  

 

Por fim, esclarece que centralidades e equipamentos são conceitos diferentes. As 

centralidades são áreas para uso misto, com comércio no térreo, e não é a OUC que 



 

 

determinará qual o tipo de comércio que se instalará ou o que vai ter em cada lugar, e sim a 

atuação do mercado. 

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

Dulcinha Figueiredo (Pro Civitas): 

Corrobora as preocupações com as questões ambientais. Pergunta como se dará o 

adensamento junto ao aeroporto e na área do Brejinho, que já é muito barulhenta atualmente 

e o ruído tenderá a aumentar com o seu projeto de expansão. Aponta que o adensamento 

apenas agravaria o problema. Questiona como ficam os limites de altimetria próximos ao 

aeroporto. Coloca que a OUC está propondo adensamento em áreas que precisam de 

infraestrutura básica na Pampulha, pois já estão saturadas em termos de drenagem, esgoto, 

trânsito, etc. Pontua que este adensamento só deveria acontecer após a conclusão das obras 

de infraestrutura básica. 

 

Diana Gonzaga (moradora do bairro Cachoeirinha): 

Conta que a região do Bairro Cachoeirinha batalha desde 1993 pela abertura da Rua Baviera. 

Os moradores se preocupam, no entanto, com a implantação de uma escadaria ou de um beco 

inseguro, de modo que gostariam que a intervenção fosse alterada para uma rua. Relata que 

houve liberação de verba para tanto, mas que não se sabe como ela foi usada. 

 

Helton de Oliveira (engenheiro aposentado da SUDECAP, morador do bairro Jaraguá): 

Corrobora com as falas da Dorinha e do Fernando. Conta que desde 1984, quando trabalhava 

na prefeitura, quando se fala em planejamento, fala-se em descentralização, com regionais e 

subprefeitos, e, assim, esta proposta parece um contrassenso. Ao longo desse período, a Lei de 

Uso e Ocupação do solo passou por várias alterações. Aponta que, após a duplicação das vias 

da Avenida Antônio Carlos, a população esperava que o trânsito fosse melhorar por no mínimo 

5 anos, mas a avenida já está esgotada. O trânsito está ruim, em grande parte em função dos 

sinais para pedestres. Questiona a diretriz de trazer pedestres para o corredor, avaliando que 

ela é um contrassenso, pois atrapalhará ainda mais o trânsito. Pontua que as soluções 

encontradas por países com transporte público eficiente preveem estações de metrô com 

estacionamentos e outros modos de integração, gerando possibilidades pra o uso misto de 

transportes. 

 

Renato Michel (conselheiro do COMPUR, representante do setor empresarial): 

Relata que essa é a quinta audiência pública da OUC de que participa. Coloca, mais uma vez, 

sua preocupação com a falta dos estudos de viabilidade. Fala que, com a proposta, os 

compradores vão pagar 50 mil reais a mais para adquirir um imóvel, o que corresponde a 500 

reais a mais na prestação, sendo que as pessoas já não tem mais capacidade de pagamento 

das prestações. Destaca que quem vai pagar a conta da OUC é o consumidor final. Fala que as 



 

 

obras irão beneficiar moradores novos e antigos, mas só os moradores novos estão pagando 

por elas, o que não é justo. O custo destas obras deveria ser dividido por todos, utilizando-se, 

por exemplo, a contribuição de melhorias. Enfatiza que atualmente as pessoas já não têm 

renda para adquirir imóveis, e que, assim, a OUC piora a situação.  

 

Claudia Pires (conselheira do COMPUR, representante do IAB): 

Corrobora com as falas sobre a OUC, as audiências públicas regionalizadas e sobre a licitude 

das audiências públicas. Sobre a atuação do poder público no grupo gestor, concorda que ele 

provavelmente vai se unir em prol do direito de alguns, e não em prol do direito à cidade. 

Propõe nova conformação para o Grupo Gestor, reduzindo a participação do executivo 

municipal de 15 para 10 cadeiras e destinando as 5 para entidades técnicas profissionais, que 

trabalham com planejamento urbano e direito ambiental na cidade, pois essa OUC tem muita 

interface ambiental e urbanística. Não viu cadeiras para entidades do setor civil, que devem 

participar, e não grupos da universidade, que devem existir, mas que tem como papel 

contribuir de maneira pró-ativa para a construção de conhecimento. Avalia que é justo que 

tais entidades, que trabalham pela reforma urbana desde 1963, participem da gestão da OUC. 

Para os grupos gestores locais, propõe ampliar os grupos gestores locais com a inclusão de 2 

entidades técnicas profissionais e manter o poder executivo apenas como consultor. Coloca 

que a Vila São Francisco é um terreno indiviso, uma vila não aprovada que precisa passar por 

uma regularização fundiária. Aponta que boa parte das remoções em função das obras do Anel 

Rodoviário se dará nessa região. Não viu recursos alocados na OUC para as discussões do Anel 

Rodoviário e propõe que sejam consideradas as questões da regularização fundiária e das 

famílias a serem removidas em função das obras no Anel Rodoviário na OUC, já que nela estão 

incluídas áreas necessárias para que os reassentamentos não sejam fora do município como 

está sendo especulado. Levanta a questão da prioridade dos investimentos, colocando que o 

elencamento de prioridades proposto é o mesmo e não varia de acordo com a área, e defende 

que a habitação deve ser priorizada, acrescentando que é necessário investir em habitação 

muito mais do que foi apresentado para fazer as unidades previstas pela OUC. Esclarece que a 

Vila Cachoeirinha era periferia quando da formação da cidade e quem foi morar ali era pobre, 

operário, lá não havia infraestrutura, por isso, a densidade populacional é rarefeita, o pessoal 

custou a construir a sua casa ou foram morar naqueles conjuntos habitacionais. Importante 

considerar isso ao propor uma grande substituição para a área, com um grande estoque. 

Pontua que não existe pesquisa consolidada de origem e destino, e muito menos sobre 

adensamento. Coloca que o adensamento proposto não é compatível com o sistema de 

transporte, não havendo conexões com estacionamentos e ciclovias. Critica que os 

investimentos são muito tímidos e pouco integrados com as obras do Anel Rodoviário, com 

questões de substituição de modos de transporte, como metrô e VLT, e com a questão do 

transporte metropolitano, como bolsões de estacionamento, para que essa locomoção não 

dependa somente de carros. A Avenida Abrahão Caram merece destaque e investimento em 

função de equipamentos importantes, como UFMG e Mineirão. Também não foi pensado nada 



 

 

para as margens do aeroporto da Pampulha, que deveria ser incluído como área de 

amortecimento, com proposta possibilite a articulação com a Avenida Cristiano Machado 

(próximo à Estação 1º de Maio). Coloca que não teve acesso aos planos de investimento da 

OUC. 

 

Helton de Oliveira (engenheiro aposentado da SUDECAP, morador do bairro Jaraguá): 

Coloca que a Prefeitura tem que explicitar nas falas que muitas pessoas terão prejuízos em 

função da redução do coeficiente de aproveitamento, pois o aproveitamento vai diminuir em 

prol de um bem maior da coletividade. Chama a atenção das pessoas da Pampulha, que 

deveriam participar mais, pois irão pagar a conta por concessões como apartamentos com 

uma vaga e um banheiro, padrão que vai de encontro com tudo que foi construído lá até hoje. 

 

Respostas da PBH: 

Tiago Esteves: 

Coloca que a questão ambiental está no centro da discussão da proposta da OUC.  

 

Esclarece que as restrições de altimetria na região do aeroporto continuarão prevalecendo, 

uma vez que são regulamentadas por legislação federal.  

 

Sobre a questão do Parque do Brejinho e de sua preservação, explica que será ampliado e que 

a equipe acredita que o adensamento no entorno é adequado para que mais pessoas façam 

uso do parque.  

 

Sobre a poluição sonora, há propostas de exigências de maiores proteções acústicas para as 

edificações.  

Dulcinha Figueiredo (população): Aponta que a manutenção das aeronaves também 

causa barulho. 

 

Coloca que a equipe tem conhecimento do plano de expansão do aeroporto e que ele não foi 

incluído no projeto por uma questão temporal. 

 

Sobre a questão da infraestrutura, temos informações que a rede de esgoto na região da 

Pampulha é adequada e passível de expansão, mas existem alguns problemas pontuais de 

drenagem que serão solucionados antes do adensamento. Tiago coloca que regiões como a 

Nova Suissa, o adensamento será condicionado à implantação da estação de metrô. Algo 

semelhante pode ser pensado com relação a essas obras pontuais na Pampulha.  

 



 

 

Sobre o prolongamento da Rua Baviera, de fato, a proposta consiste em uma rua de pedestres, 

mas esta não se configurará como beco, já que terá largura mínima de 6 metros. Esclarece que 

não há previsão de recursos da OUC para a abertura de vias para veículos. 

 

Sobre a questão da descentralização, Tiago esclarece que a proposta da OUC tem como base a 

descentralização, já que o adensamento proposto na área central é residencial, já que hoje 

predominam usos não residenciais, e das demais áreas, onde predominam usos residenciais, o 

adensamento proposto é de uso misto e não residencial. A proposta da OUC deverá trazer um 

uso mais racional do sistema de transporte público, uma vez que se trata de uma 

reestruturação da ocupação da cidade casada com a infraestrutura. Atualmente, as pessoas 

moram longe do centro e trabalham no centro. Com a OUC serão criadas oportunidades de 

trabalho em mais áreas, o que aumentará a rotatividade. As estações de transferência do BRT 

e as estações de metrô têm capacidade de atendimento superior a sua atual utilização, pois o 

uso se concentra nas extremidades. É nisso que se embasa a proposta de ter mais pessoas 

subindo e descendo ao longo do corredor.  

 

Aponta que a equipe discorda da colocação de que o enfoque sobre os pedestres vai na 

contramão do que a Prefeitura deveria estar fazendo.  

Helton de Oliveira (população): O enfoque é um contrassenso em relação ao que a 

Prefeitura tem feito. 

Tiago Esteves (PBH): Coloca que grandes problemas acontecem na cidade porque ela 

foi pensada para o automóvel e, se continuarmos pensando a cidade desta forma, ela 

se tornará inviável. Esse plano pauta uma alteração muito grande em diversos 

processos, no que toca a ocupação e os usos da cidade, dos espaços particulares e 

públicos, é um plano para o futuro. A proposta é melhorar as ambiências dos bairros, 

com melhorias nos espaços e infraestruturas para os pedestres, criando unidades de 

vizinhança nos bairros. Esse é o projeto. 

Helton de Oliveira (população): Convida a equipe a ir para a Avenida Antônio Carlos às 

cinco da tarde, para conhecer a realidade. 

Tiago Esteves (PBH): Explica que o que ocorre é o descolamento entre a infraestrutura 

e a ocupação da cidade, e não do trânsito. Esse é o problema da Avenida Pedro I, por 

exemplo. Aumentou-se muito a capacidade do sistema de transporte coletivo e do 

individual, e não houve propostas de alteração da ocupação. Terrenos estão abaixo do 

nível da avenida ou de costas para ela.  

 

Tiago coloca que os potenciais construtivos apresentados são teóricos no sentido que 

representam uma realidade improvável, na qual todos os terrenos renováveis irão renovar, 

pois o mercado não tem condições de absorver todo esse potencial, nem em 40 anos. A OUC 

na verdade direciona o adensamento, para evitar que as áreas fiquem saturadas, como tem 

ocorrido atualmente, por isso, alguns adensamentos ocorrem com diminuição e outros com 



 

 

aumento do potencial construtivo em comparação com a legislação atual. Tiago lembra que os 

empreendimentos de 0 a 6 SM não pagam outorga, o que já invalida o argumento do aumento 

dos preços das unidades para este público, em função da outorga. 

  

Bruno Hermann: 

Bruno pontua que o custo do empreendimento não vai só para a mão do consumidor, mas 

ocorre entre os vários agentes, pois qualquer aumento no valor de produção de um imóvel é, 

na verdade, rateado por todo o seu processo produtivo, iniciando-se no valor do terreno. O 

que se verifica no mercado imobiliário é que, quanto mais luxuoso o empreendimento, maior 

o percentual do rateio direcionada ao consumidor final. Já no caso de empreendimentos para 

média e baixa renda, isso não ocorre, pois o custo do terreno é baixo. 

 

Tiago Esteves: 

Coloca que a questão da contribuição de melhorias tinha sido anteriormente levantada pela 

equipe e considerada, mas devido às críticas referentes à criação de mais um imposto, a 

questão foi inicialmente retirada da proposta, mas será reconsiderada, graças à colocação do 

Renato Michel. Um projeto de infraestrutura pode ocorrer de maneira casada com o 

instrumento de contribuição de melhorias, pelas legislações federal, estadual e municipal. 

 

Sobre a composição da gestão, as propostas apresentadas sobre os grupos gestores serão 

discutidas no GT de Instrumento de Gestão, que se reunirá novamente, pois a proposta ainda 

não esta fechada.  

 

Izabel Dias: 

O grupo de discussão é aberto e todo mundo pode participar. Será enviado um convite para a 

reunião a todos presentes nas audiências.  

 

Tiago Esteves: 

A questão do Anel Rodoviário traz para a discussão outros projetos que se relacionam com a 

OUC, mas que não são realizados a partir de recursos da OUC, como a Bacia do Calafate. O 

projeto do Anel Rodoviário, que independe da OUC, mas que ocorre em parte do território da 

operação, já tem que contemplar recursos para a relocação das famílias.  

Claudia Pires (população): Avalia que é injusto que uma obra em Belo Horizonte crie 

problemas metropolitanos. A Prefeitura está procurando terrenos em outros 

municípios para reassentar a população removida. 

Tiago Esteves (PBH): No caso da Bacia do Calafate, chegou-se a pensar que, caso a 

Bacia aconteça antes da OUC, a OUC poderia priorizar o retorno das famílias para a 

área da OUC. Algo semelhante pode ser proposto para a relocação da população 

removida em função do projeto do Anel Rodoviário. 



 

 

Claudia Pires (população): Questão da habitação é um problema de habitação, e não 

do Anel Rodoviário. 

Tiago Esteves (PBH): Lembra que a proposta contempla uma série de estratégias 

destinadas à habitação de interesse social, como produção pública para aluguel social, 

banco de terras e incentivos à produção de habitação pelo mercado. A questão da 

habitação está no centro da proposta da OUC, pois é uma proposta de mudança da 

ocupação pautada, sobretudo, na moradia. 

Izabel Dias (PBH): Sobre a questão de como chegamos aos números das unidades 

habitacionais produzidas, a metodologia para o cálculo da porcentagem de 

arrecadação por programa que será direcionada à habitação foi desenvolvida, de 

forma que a soma desse valor para todos os programas resolva a demanda da área da 

própria operação.  

 

Tiago Esteves: 

Sobre a questão da mudança do padrão na Pampulha, Tiago acredita que é necessário ter 

diversidade de público na área da OUC, inclusive nas áreas de renda mais alta. 

 

Aponta que há quatro grandes áreas com menor renda na OUC: as extremidades e o setor 

Tecelões/Nova Cachoeirinha. É reconhecido que essas áreas têm um potencial de valorização e 

gentrificação muito grande, no caso da última também em razão da proximidade com o 

centro. O objetivo da OUC é evitar a gentrificação e aumentar o valor de uso da cidade, sem a 

expulsão da população.  

 

Izabel Dias:  

Uma estratégia que não pode ser descartada, por exemplo, é o controle do estoque. Outra é a 

produção de habitação de interesse social.  

 

Tiago Esteves: 

Sobre a Abraão Caram, é difícil conseguir o consenso sobre o assunto, é necessário alcançar 

um equilíbrio. A proposta anterior contemplava a avenida, mas foi retirada em função das 

solicitações do processo de discussão pública e por não ser articulada com o corredor. Enfatiza 

que isso não significa que a área não seja importante para a cidade.  

 

Sobre os eixos que ligam a Avenida Antônio Carlos à Avenida Cristiano Machado, a ligação ao 

sul do aeroporto é mais precária, é um problema da cidade que não poderá ser resolvido pela 

OUC, pois a área está fora do eixo do corredor. Existem alguns conflitos que a OUC não 

conseguirá resolver. 

 

Sobre o questionamento da interferência na propriedade privada, com a redução do 

Coeficiente de Aproveitamento, esclarece que, da mesma forma que a redução do CA vai 



 

 

agora diminuir o valor dos terrenos, em algum momento, o aumento do valor do CA também 

aumentou o valor dos terrenos, que também ocorre em função de melhorias em infraestrutura 

graças a investimentos públicos. Estamos pautados pela Constituição, Estatuto da Cidade e 

jurisprudência ao defender que a propriedade deve ter uma função social. Lembra que existe 

uma recomendação do Ministério das Cidades para a adoção do CA único e unitário. Tal 

recomendação parte do pré-suposto que o CA não pertence a uma pessoa e sim a todos.  

Helton de Oliveira (população): Argumenta que a pessoa que pagou pelo CA5 está 

saindo prejudicada, sim. Esclarece que não está dizendo que é contra, apenas está 

pedindo transparência. 

Tiago Esteves (PBH): As falas têm sido sendo claras, a todo o momento, que o CA 

máximo é atingido de forma onerosa. 

Helton de Oliveira (população): Porém a equipe tem dito que as pessoas não precisam 

aderir à OUC e que ninguém vai sair prejudicado, de modo que é necessário ser mais 

transparente nesse sentido. 

Tiago Esteves (PBH): A equipe será mais clara a esse respeito.  

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

Jobert Macário Oliveira (morador): 

Coloca a importância de se criar bolsões de estacionamentos próximos às Estações. 

 

Respostas da PBH: 

Tiago Esteves: 

Responde que estão sendo pensados casos pontuais de estacionamentos junto às grandes 

estações e que a proposta será apresentada amanhã. Coloca, no entanto, que esta é uma 

questão que merece mais atenção e amadurecimento. 

 

Por fim, Tiago agradece a participação de todos e encerra a audiência pública, convidando a 

todos que participem da audiência de amanhã. 


