
 

 

Relatório Síntese da Audiência Pública da Operação Urbana Consorciada Antônio 

Carlos/Pedro I – Leste Oeste 

TRECHO PEDRO I 

 
Data: 23/04/2015 

Horário: 18:00h às 22:00h 

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

 

 

Relatório Síntese: 

 

Abertura | Gerente Tiago Esteves 

Tiago Esteves faz a abertura solene do evento e se apresenta como arquiteto urbanista da 
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano. Esclarece que esta é a quinta e última 
audiência pública e vai abordar a área da Avenida Pedro I. Agradece a presença de todos. 
Relata que o processo participativo tem ocorrido desde outubro do ano passado e que tem 
sido um processo muito rico, que resultou em várias incorporações e alterações no projeto da 
OUC ACLO. Esclarece que o vídeo passado antes da abertura do evento é um vídeo 
institucional do Teatro Marília e que a regra de desligar os equipamentos eletrônicos não se 
aplica à situação, de modo que quem é permitido fotografar e filmar à vontade. Passa a 
Palavra para Izabel Dias, arquiteta urbanista da SMAPU, para fazer uma apresentação geral da 
OUC ACLO. 

 

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 Pedro I, 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 do 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 às regras aprovadas na IV CMPU e 
previstas na proposta do novo plano diretor. 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.  

 

Apresentação Pedro I | Tiago Esteves 

Esclarece que vai falar sobre os programas de ação Corredor Verde Parque Lagoa do Nado – 
Parque Lareira e Requalificação do Entorno da Estação Vilarinho. Explica que o nome 
“programa de ação” foi adotado, em substituição ao termo “setor”, pois engloba não apenas a 
dimensão geográfica, mas também a dimensão dos investimentos e obras específicas, além da 
questão temporal. 

Destaca que algumas das lâminas apresentadas não estão no material impresso distribuído à 
população, pois foram acrescentadas em resposta a demandas feitas pelo público no dia 8 de 
abril, na abertura das audiências. Ressalta que as legendas dos mapas foram colocadas todas 
juntas em uma página separada no material. 

 

Síntese do diagnóstico 

Perfil da população. Apresenta dados sobre o perfil da população, de acordo com os quais a  
densidade da área é um pouco abaixo da média da cidade, assim como a quantidade de 
jovens, ao passo que a população idosa é um pouco maior do que a média da cidade na região 
dos bairros Itapoã, Planalto e Vila Clóris, sendo menor que a média da cidade nas demais 
áreas. Chama atenção ao fato de que os dados a respeito da renda estão incorretos no 
material disponibilizado na forma impressa, e que os dados apresentados na lâmina estão 
corretos e destacados em vermelho. A presença de famílias de renda de 0 a 3 salários mínimos 
se dá em quantidades maiores que a média da cidade, ao passo que as famílias com renda 
acima de salário mínimo estão abaixo desta média, sobretudo nos bairros Xodó-Marize, 
Juliana, Satélite e Parque São Pedro. Destaca a questão das famílias de baixa renda que moram 
de aluguel como de extrema importância, pois são aquelas mais vulneráveis aos processos de 
valorização e gentrificação e que, portanto, merecem receber atenção.   

Condições sociais e ambientais. Apresenta as condições sociais e ambientais da área. Destaca 
a presença de edificações residenciais unifamiliares, exceto ao longo das avenidas, que 
apresentam galpões, comércio e serviços. Nos bairros Xodó-Marize e Juliana, há a presença de 
grandes áreas vazias, não parceladas, o que contribui para a descontinuidade viária presente 
nessa região. A existência de grandes áreas não parceladas também pode ser observada nos 
bairros São João Batista, Vila Canto do Sabiá e Campo Alegre. Ressalta que nos bairros Santa 
Branca, Itapoã e Jardim Atlântico observa-se um processo de verticalização. Apresenta o mapa 
de subutilização dos terrenos da área, sendo considerados como subutilizados os lotes vagos 
ou com coeficiente de aproveitamento muito pequeno, isto é inferior a 0,3 ou 0,2. Os lotes 
subutilizados encontram-se, sobretudo, ao norte, porém estão presentes em toda a área. 
Ressalta a presença da Estação Intermodal Vilarinho e da recém-implantada Estação de BRT na 



 

 

Pampulha que, junto de outros grandes equipamentos, como o aeroporto e a Lagoa da 
Pampulha, configuram obstáculos e geram dificuldades de acesso. Destaca a configuração 
viária no entorno da Estação Vilarinho que dificulta o acesso à própria estação. 

Capacidade de suporte.  Apresenta o mapa de capacidade de suporte da área, elaborado 
segundo metodologia desenvolvida para os Planos Diretores Regionais, tendo como base um 
modelo matemático que leva em consideração as condições de infraestrutura, do terreno, de 
acessibilidade, dentre outros aspectos, para gerar os resultados. A região apresenta 
predominância de capacidade de suporte considerável. 

 

Programa de ação Corredor Verde Parque Lagoa do Nado – Parque Lareira 

Obras. Aponta que as principais obras do programa referem-se a intervenções no parque 
Lagoa do Nado e implantação do Parque Lareira. Esclarece que não haverá remoção de toda a 
vila São João Batista para a implantação do Parque Lareira, ocorrerão apenas remoções 
pontuais. 

Ocupação. Destaca que estão previstos recursos para a preservação da Mata do Planalto, 
condicionados à negociação com os empreendedores que estão licenciando empreendimento 
na área e à aprovação da OUC. Apresenta que estão previstas quadras praça entre os parques, 
além da configuração de vias como conexões ambientais, conformando corredores verdes de 
ligação entre os parques, a mata do Planalto e o Clube Veranista. Esclarece que a ADE proposta 
na IV Conferência Municipal de Política Urbana e as ADEs existentes levaram à revisão de áreas 
no entorno da Estação Pampulha e do Clube Veranista, que passaram de quadra adensamento 
para a quadra amortecimento. Ressalta que estão previstos recursos da OUC para 
intervenções nas vilas e favelas. Relata que, na audiência pública anterior, surgiu a proposta de 
inclusão no perímetro da OUC de trecho ao sul da Avenida Vilarinho, entre ela e a Rua Boa 
Vista. Esclarece que a inclusão havia sido cogitada em 2012 e descartada, pois foi avaliado que 
seria necessária uma OUC específica para a área. Em razão da demanda, a proposta será 
reavaliada. 

Remoções. Apresenta o mapa de remoções previstas para o programa, que totalizam em 14 
remoções. 

Áreas renováveis. Apresenta mapa de adensamento permitido em relação às áreas 
renováveis. São considerados terrenos consolidados, isto é, aqueles que provavelmente não 
sofrerão substituição, os lotes com equipamentos em funcionamento e com edificações 
verticalizadas. De acordo com ele, para o programa, há 1.600.000m² de terrenos renováveis, 
os quais apresentam, de acordo com o Plano Diretor atualmente em vigor, 1.600.000m² de 
potencial construtivo adicional (valores acima de CA1). Já o potencial construtivo adicional de 
acordo com os parâmetros adotados pela OUC ACLO é de 2.300.000m², ao passo que a 
capacidade de suporte da área equivale a 1.500.000m² de potencial construtivo adicional. 
Então, serão vendidos menos que 1.500.000m² em CEPACs, pois o estoque será menor que a 
capacidade de suporte, em razão da necessidade de escassez dos CEPACs, para garantir a 
viabilidade econômica. Esclarece que os terrenos não podem ser escassos, mas que os CEPACs 
devem ser.  



 

 

Arrecadação. Apresenta a estimativa de arrecadação do setor, que é superavitário, isto é, 
arrecada mais do que gasta. Elucida que os valores apresentados são preliminares e que 
mudarão com as revisões e alterações que serão feitas no projeto em função das demandas da 
população. Ressalta que parte dos recursos não é localizada nos programas, mas diz respeito a 
toda a OUC. Na apresentação, não são localizados todos aqueles listados abaixo da “estimativa 
de obras no setor”. 

 

Programa de ação Requalificação do Entorno da Estação Vilarinho 

Obras. Está prevista a criação de dois parques lineares ao longo dos cursos d’água do Isidoro e 
do Floresta, com o objetivo de preservá-los, garantir que não haverá ocupação nas APPs e criar 
espaços que sejam usufruídos para o lazer da população. Apresenta as propostas de conexões 
ambientais, que terão enfoque sobre o pedestre, e de requalificação do entorno da Estação 
Vilarinho, com o objetivo de torná-la mais atrativa para os pedestres. Explica que não se 
acatou com a proposta de articular a MG10, pois a via não está relacionada com o corredor de 
transporte coletivo. 

Ocupação. Apresenta onde estão localizada as quadras praça, concentradas sobretudo no 
entorno da Estação Vilarinho, e das quadras galeria, que objetivam criar condições de 
atravessamento de quadras. Mostra a área na proximidade da Estação Vilarinho que está 
sendo cogitada para inclusão no perímetro da OUC e diz que a equipe gostaria de saber a 
opinião da população a respeito. Destaca a situação de desarticulação viária dos bairros Xodó 
Marize e Juliana, e explica a ideia do Plano Especial de ocupação para essa região, no entorno 
do ribeirão Isidoro, que deve ser elaborado posteriormente, durante a gestão da OUC, de 
modo que, a princípio, a área seria congelada. Esclarece que há outra área em condições 
semelhantes da OUC, na região do bairro São Francisco.  

Áreas renováveis. Apresenta mapa de adensamento permitido em relação às áreas 
renováveis. De acordo com ele, para o programa, há 750.000m² de terrenos renováveis, os 
quais apresentam, de acordo com o Plano Diretor atualmente em vigor, 390.000m² de 
potencial construtivo adicional (valores acima de CA1). Já o potencial construtivo adicional de 
acordo com os parâmetros adotados pela OUC ACLO é de 550.000m², ao passo que a 
capacidade de suporte, isto é, o estoque máximo possível, da área equivale a 350.000m² de 
potencial construtivo adicional. Então, serão vendidos menos que 350.000m² em CEPACs. 
Ressalta que o estoque nesse programa e no programa anterior é menor do que o potencial 
adicional permitido pela legislação atual, de modo que a OUC não propõe o adensamento 
irrestritamente para todas as regiões, mas o direciona de acordo com a capacidade de suporte 
das áreas. 

Arrecadação. Apresenta as estimativas de arrecadação e gastos do programa. Trata-se de um 
setor deficitário, isto é, o valor dos recursos investidos é maior do que o da arrecadação. 

 

Distribuição dos recursos 



 

 

Apresenta a lógica de distribuição dos recursos da OUC como um todo. 47% dos recursos são 
referentes a obras que tem localização específica, ao passo que 53% não tem, de modo que a 
decisão a respeito será feita durante a gestão da OUC, destacando, assim, a importância da 
gestão dentro do projeto. Desse total, 10% serão alocados de acordo com as decisões dos 
grupos gestores locais. Explica que a importância de se definir a porcentagem está relacionada 
à incerteza com relação aos valores de arrecadação, de modo que haverá investimentos em 
todas as áreas independentemente do valor arrecadado. 

Expõe a estimativa de arrecadação e gastos de todos os programas da OUC e destaca que, de 
longe, o programa Centro e Barro Preto é aquele que mais arrecada, de modo que é 
importante começar por ele para possibilitar a redistribuição dos recursos para os demais 
programas. 

 

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: 

Carlos Einsten (morador do bairro Venda Nova, CRO): 

Coloca que a operação se chama Operação Urbana e, como tal, é uma proposta ousada, 
atrevida e que não deixa de ser impactante. Pondera que a mais-valia, para o economista, tem 
a ver com exploração, isso é muito pesado para nós. Considera que é positivo que se trate de 
uma estimativa para 20 anos, pois é ousada, atrevida e altamente impactante. Aponta que, se 
for feita uma consulta à população de Venda Nova, ela faria a opção por um processo mais 
humanizado, pois avalia que esse processo técnico é muito frio, que a comunidade quer maior 
sustentabilidade. Pondera que, apesar de se tratar de uma área específica, ela afeta as áreas 
circunvizinhas, inclusive aquelas relacionadas aos poderes estadual e federal. Pergunta como 
esses poderes vão atuar no processo e, especificamente, como ficam a Cidade Administrativa e 
a UFMG a esse respeito.  

 

Humberto Silva (morador do bairro Venda Nova, CMAS): 

Identifica-se como morador da “República Democrática de Venda Nova”. Pontua que ano que 
vem haverá eleições e indaga se o projeto terá continuidade se o prefeito mudar. Pergunta por 
que não serão construídas moradias para venda, de modo a possibilitar que as pessoas saiam 
do aluguel, ao invés de fazer com que elas permaneçam no aluguel. Avalia que a OUC não 
beneficia muito Venda Nova, mas que isso se reverteria caso a OUC fosse até a Estação BHBus, 
e não só até a Estação Vilarinho. Aponta que o sistema do BRT já está superlotado e pergunta 



 

 

por que não há incentivos para a construção de metrô nas avenidas Antônio Carlos e Cristiano 
Machado, em razão da previsão de adensamento. 

 

Cláudio Costa (morador do bairro Serra Verde): 

Identifica-se como morador da “República do São Bento, bairro Serra Verde”. Relata que é 
ciclista e que está ligado às associações de ciclistas. Critica que a Prefeitura nunca convida 
essas entidades para saber o que elas pensam, por exemplo, quando fez a solução paliativa 
para o MOVE na Avenida Cristiano Machado, não deixando espaço para o ciclista. De maneira 
semelhante, na MG10 o acostamento fica para o MOVE, que considera a coisa mais 
vergonhosa que já foi feita. Avalia que o projeto não contempla devidamente o ciclista e 
gostaria que essas entidades fossem mais ouvidas e convida todos a participar nelas. 

 

Magali Ferraz (moradora do bairro Planalto, ACPAD): 

Critica que não houve muita publicidade das audiências públicas e que elas deveriam ter 
ocorrido nas regionais. Diz que não adianta achar que as associações vão resolver os 
problemas de comunicação, pois seus recursos saem todos tirados dos bolsos das pessoas. 
Avalia que o projeto traz muitos impactos de verticalização sem preservar as áreas verdes. Diz 
que o Prefeito “é o maior devorador de árvores da cidade” e teme que vai acabar com a Mata 
do Planalto. Informa que lá tem mais de 20 nascentes e tem mais de cinco anos que a 
comunidade luta pela sua preservação. Considera que a pavimentação das vias vai aumentar 
as inundações. Pondera que a região já está em racionamento de água e que em setembro 
ocorrerá uma grande crise hídrica. Pavimentar as ruas e desmatar as matas trará mais 
inundações. Relata que tem participado de vários eventos da Gestão Compartilhada e que a 
comunidade nunca é ouvida. Conta que a comunidade encaminhou um projeto de lei para 
tornar Mata do Planalto em utilidade pública e que os vereadores da base do governo não 
compareceram à reunião para não votar no projeto. Os vereadores e o Prefeito vão passar e 
vão sair, e a comunidade vai ficar. É uma vergonha que a população vote nos políticos e eles 
não olhem as necessidades dela. Teme que o projeto da OUC que está sendo discutida, que 
coloca a preservação da Mata do Planalto, não será respeitado. Diz que o Prefeito tem que 
respeitar a população, pois ele vai embora no ano que vem. 

 

Eugênia Soares (moradora do bairro Planalto, ACPAD): 

Questiona como a população vai fiscalizar para onde vai o dinheiro da OUC, para que ele não 
seja desviado. Aponta que o MOVE já vem lotado da Estação Vilarinho para o centro, de modo 
que, se aumentar o número de pessoas, o sistema vai ficar ainda mais saturado. Pergunta se a 
questão dos horários de pico não será resolvida por mais pessoas morando e trabalhando 
perto do corredor, pois, para tanto, seria necessário mudar o horário de trabalho das pessoas. 
Pergunta a respeito do metrô, pois em 2008 foi liberada uma verba para ampliá-lo e nada 
aconteceu. Aponta que BH tem problemas de segurança, saúde, etc., que necessitam resposta 
mais imediatas do que um plano para daqui a 20 anos. Sobre a Mata do Planalto, diz que tem 



 

 

vergonha da Câmara Municipal de Belo Horizonte, pois a comunidade passou 4 dias na Câmara 
tentando votar um projeto de tornar a Mata do Planalto em área de utilidade pública, bateu 
de porta em porta nos gabinetes dos vereadores, colocou 39 parlamentares e, na hora de 
votar, o líder da base do governo mandou todo mundo sair. Declara que está cansada de pagar 
o salário dos Vereadores. Espera que no ano que vem a população vote com mais consciência, 
para que os oportunistas não deem as coisas para a população. A população tem que cobrar 
deles resultados, para que se tenha uma cidade melhor para todas as pessoas. 

 

Respostas da PBH: 

Izabel Dias: 

Fala sobre a questão de os impostos serem divididos entre os três níveis da federação de uma 
maneira tal que o Município fica com poucos recursos, levando à ideia de usar instrumentos de 
recuperação de mais-valia fundiária, que têm o objetivo de recuperar a valorização de terrenos 
em decorrência de investimentos públicos. Essa é a base da OUC: é autorizado que se construa 
mais, mas, para tanto, é necessário pagar, pois serão feitos investimentos nas áreas , que não 
vão atender só demandas geradas pela OUC, mas demandas da cidade como um todo, de 
modo que ela possibilita que sejam resolvidas várias questões da cidade. 

Sobre a questão do projeto de lei da OUC passar na Câmara dos Vereadores, avalia que, se 
trata de um projeto complexo, batalhado pela sociedade, mas não se garante como ele será 
aprovado na Câmara e que, portanto, é necessário acompanhar a votação e, depois disso, a 
implementação do projeto. Ressalta a importância e o esforço dos grupos gestores e da 
sociedade na fiscalização e acompanhamento também desse processo. 

 

Tiago Esteves: 

Esclarece que a sociedade, através dos grupos gestores, terão importante papel na gestão, no 
acompanhamento da OUC e na fiscalização dos recursos. Avalia que os grupos gestores locais 
serão importantes elementos para tornar o projeto mais humano. 

Sobre a questão do entorno das áreas da OUC, esclarece que a proposta da Área de 
Amortecimento é compatível com o projeto da IV Conferência, que será votado no Plano 
Diretor, cuja aprovação é fundamental para a viabilidade da OUC, inclusive no que toca a 
compatibilidade da Área de Amortecimento com o entorno da OUC.  

Quanto aos equipamentos mencionados, UFMG e Cidade Administrativa, esclarece que eles 
não estão incluídos na OUC por serem muito específicos e estarem ligados às esferas federal e 
estadual, mas esclarece que o papel ambos na dinâmica urbana está considerado na OUC. 

Explica que o projeto de lei, uma vez aprovado, garante a continuidade da OUC apesar das 
mudanças de gestão. 

Elucida que a solução do aluguel social não é simples, porém é uma forma de resposta aos 
problemas potencias de expulsão da população em razão da valorização da área que ocorre 
nas operação urbanas consorciadas. Quando há apenas o processo de venda das habitações de 



 

 

interesse social, muitas vezes o público opta por comercializar a unidade habitacional que 
recebeu e ir morar em outra área, de modo a mudar o público do entorno do corredor para 
um público usuário de transporte individual, que não é o alvo da OUC. 

 

Izabel Dias: 

Explica que o aluguel social é uma complementação à produção de habitações de interesse 
social para venda e atende as pessoas em situação temporária, que não acessam a política de 
habitação social, como estudantes e idosos, permitindo que essas pessoas fiquem enquanto 
precisam, mudem para outro imóvel quando mudar a sua situação e deixando o apartamento 
de aluguel para ser ocupado por outra pessoa que precise morar lá, otimizando o 
aproveitamento das unidades ao longo do tempo, além de evitar a expulsão da população 
residente por causa de aumentos no preço do aluguel. Ressalta que quando há valorização 
imobiliária, a população mais frágil é a que mora em aluguel, e o aluguel social é também uma 
forma de controlar o valor de aluguel na área em contrapartida à autonomia do mercado 
imobiliário. Adiciona que também estão previstos recursos da OUC para programas como o 
Minha Casa Minha Vida.  

 

Tiago Esteves: 

Sobre o prolongamento da OUC até a estação BHBus em Venda Nova, avalia-se que essa é uma 
área que merece uma operação urbana própria e que, inclusive, está indicada no Plano Diretor 
como prioritária para uma OUC.  

Informa que os sistemas do BRT e do metrô têm potencial para aumentar a capacidade e que, 
inclusive, a CBTU já está fazendo investimentos nesse sentido, pois o uso do metrô aumentou 
muito. 

Esclarece que, os mapas mostram a proposta de uma rede cicloviária considerável e que a 
bicicleta foi considerada como importante meio de transporte. Há previsão de ciclovias ligando 
o eixo leste-oeste e a ideia de que elas sejam sistemas alimentadores dos corredores de 
transporte público, estando previstos bicicletários nas estações. Ressalta que a conversa com 
as entidades pode ser feita e que a demanda estava sendo registrada. 

Sobre a Mata do Planalto, explica que tanto a OUC quando a IV Conferência Municipal de 
Política Urbana preveem a sua preservação, porém os processos de licenciamento estão em 
curso, na forma como permite a legislação atual. Em resposta aos empreendimentos que estão 
sendo licenciados, estão sendo desenvolvidas propostas mais atrativas para negociação com 
os empreendedores, em contrapartida à preservação das áreas. 

Magali Ferraz (população): Aponta que, mês que vem, o empreendimento será votado 
no CONAMA, será aprovado e vão logo começar a cortar as árvores, pois o CONAMA 
sempre autoriza acabar com todas as áreas verdes. Diz que Belo Horizonte já foi uma 
cidade jardim, mas que hoje os moradores pagam os impostos mais altos do país e não 
têm mais nada. Critica que o Prefeito é empresário e não político. 



 

 

Sobre a questão de ir aos bairros para fazer audiências, Tiago assinala que já foram feitas 
discussões públicas em outros formatos, mas que é possível voltar. 

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

Alair Pacheco (morador bairro Mantiqueira, ASCOFUP): 

Relata que é morador de Belo Horizonte desde 1976 e que fica revoltado quando as pessoas 
dizem que querem sair da cidade. Diz que Belo Horizonte pode ter vários problemas, mas que 
ainda é a melhor cidade de se morar no mundo, e que sua população tem que lutar pelas 
melhorias.  Avalia que não dá para pensar em projeto urbano sem falar na expansão do metrô 
para além da Estação Vilarinho. Aponta que trincheira na Av. Pedro I, no local do viaduto, tem 
que ser construída para permitir levar a população a Venda Nova. Diz que é necessário 
demandar a expansão do metrô ao Lula e à Dilma, pois o Fernando Henrique Cardoso levou o 
metrô até Venda Nova. 

 

Fernando Santana (morador bairro Santa Lúcia, MAM BH): 

Conta que faz parte do Movimento das Associações de Moradores de BH, formado a três anos 
para melhorar o diálogo com o poder público. Cumprimenta a equipe do Secretário Leonardo 
Castro, aqui representado pelo Tiago e pela Izabel, pela abertura ao diálogo. Avalia que todas 
as audiências até agora levantaram a questão da publicidade, que precisa ser melhorada. 
Informa que hoje está ocorrendo uma outra audiência pública, no mesmo horário, em Venda 
Nova, para discutir a questão da trincheira. Levanta a necessidade de se ter uma métrica 
correta da implantação dessa OUC, para a população poder saber onde ela começou, onde ela 
está acontecendo e até onde ela vai. A própria equipe pode criar essa métrica e a população 
pode legitimar para facilitar o andamento. Diz que o Renato Michel tem levantado a questão 
do aumento do preço do metro quadrado, e que foi esclarecido que o potencial para as baixa 
renda não é oneroso. Ele também levantou a necessidade de cobrar também de quem já mora 
nos locais e conta que conversou com lideranças e que elas discordam, pois avaliam que é 
injusto cobrar por um investimento que ainda será feito. Aponta que outra questão é a 
credibilidade da OUC. Sobre o instrumento da Transferência do Direito de Construir, avalia que 
este seria um momento para o Executivo apoiar a sua aprovação, pois é um instrumento da 
OUC. Pondera que as áreas verdes têm que ser patrimônio ambiental e que tem que ser 
possível transferir o potencial. Avalia que a compatibilidade do grupo gestor geral tem que 
melhorar, pois a Prefeitura vota em bloco e os empresários sempre votam junto com a 
Prefeitura, de modo que a população vai influenciar muito pouco. Pergunta como vai ficar a 
ventilação no caso dos edifícios colados um no outro.  

 

Carlos Einsten (morador do bairro Venda Nova, CRO): 

Sem se inscrever, retoma a questão dos poderes federal e estadual, enfatizando que a questão 
terá que ser abordada. 



 

 

 

Isaías Rodrigues (morador do bairro Venda Nova, empresário): 

Diz que concorda com o Beto quando ele coloca que seria interessante ter uma OUC maior em 
Venda Nova. Reflete que ela não precisa necessariamente de ir até a Estação BHBus, mas que 
deveria valer para os dois lados . Antes a justificativa para não ir até esse ponto era a questão 
do patrimônio, mas, como já foi dito, o patrimônio será respeitado, então não há mais esse 
problema. Avalia que a questão dos espaços vazios no Juliana e no Xodó-Marize está 
relacionada a um problema burocrático de dificuldade de aprovar os loteamentos e que isso 
precisa ser resolvido. Explica que quando uma avenida é aberta, as áreas ficam todas sem 
aprovação, pois a Prefeitura não regulariza o que sobrou e isso gera milhares de processos 
dentro da Prefeitura. Aponta que é necessário dar condições para a população construir. Diz 
que queria falar na presença da amiga do Planalto e lamenta que ela não esteja mais presente. 
Conta que morou perto da Mata do Planalto e mudou para perto do Parque Lagoa do Nado, 
pois lá é possível usar o parque. Argumenta que a Mata do Planalto é uma ficção, pois ela tem 
que ser preservada, mas também é necessário dar condições para que as pessoas usufruam da 
mata. Avalia que investir na Mata do Planalto é uma questão de prioridade. 

 

Ernani Ferreira (morador de Belo Horizonte, Conselho Comunitário de Segurança Pública): 

Avalia que a OUC interessa a Belo Horizonte inteira e que ela avançou muito, mas que está 
longe de ser encerrada a relação entre o Executivo e a comunidade. Propõe uma metodologia 
para atendimento das demandas na gestão da OUC, que seja dado um retorno de todas as 
respostas para as propostas, não só na regional, mas para cada um dos programas. Depois 
disso, propõe que retornem para a área. Repete o que falou com o Secretário José Valadão: 
pede que seja dado acesso à comunidade ao projeto da Bacia do Calafate e pede que isso 
conste em ata. Para além dos projetos técnicos, que tem certeza de que estão perfeitos 
tecnicamente, questiona se a percepção da comunidade está sendo levada em conta. Deseja 
que isso aconteça no caso do Parque Bacia do Calafate nos territórios das vilas Calafate e 
Amizade, que serão afetadas por esse programa, preferencialmente na Igreja Santo Expedito, 
onde já se tentou começar uma audiência há cerca de três anos, dizendo que os moradores 
estavam impedidos de dizer que não foi aceito, e que haverá a bacia no local. Diz que não 
pode ser assim, que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Está pedindo para a Sra. 
Pereira que informe maiores detalhes, a quem quiser, de dois eventos que tem tudo a ver com 
a OUC ACLO. O primeiro é na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na segunda-feira da 
semana que vem: debate dos impactos da LF13089 de 12 de janeiro de 2015, sobre o marco 
jurídico da gestão das regiões metropolitanas, o qual relaciona com o eixo horizontal, 
leste-oeste, da OUC, que vai de Contagem a Sabará, que cria a necessidade de saber a relação 
com a RMBH. O segundo evento é na quinta-feira da semana que vem, na UFMG, no auditório 
da Reitoria, de 9h as 17h, que vai tratar da territorialização na RMBH. Relata que BH está 
dividida em 40 territórios e que é necessário saber quais estão nos programas da OUC. 

 



 

 

Cida Martins (moradora da regional da Pampulha, representante em vários conselhos, 
moradora da Pampulha): 

Aponta que hoje estão ocorrendo muitos encontros também, como o de Saúde, e que assim os 
auditórios ficam vazios. Lamenta que os moradores da regional da Pampulha saiam antes do 
fim da audiência. Conta que mora na Pampulha e que a comunidade da região estará presente 
na defesa da Mata do Planalto. Critica que Belo Horizonte tem um vice-prefeito do Partido 
Verde que, “como diz a Magali, engole árvores”, não só em Belo Horizonte, mas também em 
várias cidades de Minas Gerais. Diz que a população vai lutar, pois quem luta, vence.  

 

Respostas da PBH: 

Tiago Esteves: 

Esclarece que a trincheira não é uma proposta da OUC e que a equipe considera que, pela 
temporalidade, ela estará construída durante a vigência da OUC. 

Aponta que a OUC não pode investir fora do seu perímetro, de modo que ela não pode investir 
na expansão do metrô. Nesse tema, estão previstas melhorias de acesso às estações de metrô. 

Sobre a publicidade das audiências, avalia que elas foram muito bem divulgadas em vários 
meios de comunicação, nos ônibus e metrô, em veículos de grande acesso como rádios, TV e 
jornais impressos, tendo a equipe todos os registros da publicidade realizada. 

Explica que a OUC procura uma estratégia de arrecadação de recursos que ainda não existe. 

Fernando Santana (população): Critica que o Prefeito está indo no sentido contrário do 
que está sendo discutido aqui. 

Destaca que a OUC é inovadora com relação à arrecadação de recursos. 

Fernando Santana (população): Diz que não adianta derrubar as árvores para depois 
proteger. 

 

Izabel Dias: 

Destaca o problema temporal, das propostas de planejamento em relação aos processos em 
andamento em função da lei vigente. Pondera que a sociedade tem interesses diversos e que 
os conflitos da sociedade aparecem também nos projetos de lei. Há contradições e a sociedade 
precisa se unir e se articular. Esclarece que não está defendendo ou se posicionando contra o 
Prefeito, mas que, assim como há pessoas que defendem a preservação total das áreas verdes, 
há também aquelas que acreditam na possibilidade de conciliar sua ocupação à preservação. 
Ressalta que a Mata do Planalto está proposta como área de proteção ambiental também na 
proposta do novo Plano Diretor. 

Diz que serão levadas as propostas sobre a gestão e a contribuição de melhoria que ocorra no 
momento da venda do imóvel, assim como está no projeto de lei do Plano Diretor. 



 

 

Sobre os edifícios colados um no outro, esclarece que são exceções que ocorrerão, sobretudo, 
na área central, quando houver edificações sem janelas junto às divisas, as chamadas 
“empenas cegas”, de modo que esse não será o padrão. 

Sobre a relação com as esferas estadual e federal, aponta que o projeto é municipal, mas que 
é claro que há interfaces, como no caso de alguns licenciamentos. 

Carlos Einsten  (população): Levanta a questão que todos os licenciamentos ambientais 
estão relacionados ao estado e que, portanto, é necessário conversar sim. Aponta que 
estão ocorrendo conversas, inclusive, com a Metrominas. 

Destaca que as propostas do Isaías foram registradas e que a questão do parcelamento nos 
bairros Xodó-Marize e Juliana é real, mas que não é só uma questão burocrática, mas também 
fundiária. Por isso, e por causa da previsão de abertura de vias e da incerteza de como vai se 
dar o parcelamento, está previsto um plano especial para a região. 

Concorda com a colocação da Magali sobre a cidade não poder mais perder áreas verdes.  

Diz que as propostas do Sr. Ernani foram registradas. Esclarece que a equipe quer conciliar o 
tempo de aprovação da OUC, para poder reverter os processos em andamento nos 
parâmetros a lei vigente, mas que também quer discutir com a comunidade, mas que ainda 
não foi resolvido como. Questão da disponibilização do projeto da Bacia do Calafate, o próprio 
Dr. Valadão se comprometeu a fazer algo nesse sentido. O projeto não é da SMAPU, mas ela 
está se articulando com a Secretaria Municipal de Obras para apresentá-lo junto da discussão 
da OUC para a comunidade.  

 

Tiago Esteves: 

Informa que a lei que será discutida na Assembleia Legislativa é o Estatuto da Metrópole, uma 
lei federal que foi promulgada ano. Esclarece que a questão metropolitana foi levada em 
consideração, sobretudo por meio da inclusão das extremidades leste e oeste. Destaca que 
equipe participou dos seminários do Macrozoneamento, e relata que ele, pessoalmente, 
participou da elaboração do projeto, de modo que essa dimensão está sendo levada em 
consideração. 

Sobre a questão dos espaços verdes, aponta que a equipe concorda com a necessidade de 
preservação de todos. 

 

Questionamentos/dúvidas da população: 

Jose Maria (morador do bairro Taquaril): 

Aponta que tem que haver respeito à natureza. Diz que a nascente é o oxigênio da água que as 
pessoas bebem, e que o vegetal é o nosso oxigênio também. Considera que abrir mão da 
natureza para beneficiar empresários é crime. Pergunta como fica o nosso oxigênio. Diz que 
tem uma lei do Ministério Público para corrigir todos esses erros e proteger a natureza. 
Questiona como é possível ocupar tudo. Avalia que, depois da Estação Vilarinho, pode ocupar 
tudo, pois só tem capim, mas que ocupar a Mata do Planalto é ato criminal.  



 

 

 

Iara Fernanda (moradora e membro da Comissão de Mães do bairro Venda Nova): 

Avalia que as pessoas são chamadas para participar e não comparecem, pois estão cansadas 
de ser ludibriadas. Destaca que o que aconteceu recentemente foi a desapropriação de várias 
pessoas com as obras do MOVE, sem que fosse perguntado a elas o que elas querem. O que 
acontece é mostrar para a população o que vai acontecer, sem perguntar o que ela quer. 
Foram feitos viadutos e eles estão caindo. Questiona se haverá qualidade na execução desses 
projetos. Diz que fica difícil confiar nos papéis e nas palavras. Avalia que, antes de colocar mais 
gente, tem que tirar quem está na rua; que antes de pensar nisso, tem que providenciar 
lugares para colocar toda essa gente. Pondera que os corredores serão ocupados, mas que não 
está sendo levado em consideração que a população vai crescer. Pontua que, atualmente, de 
carro, ninguém chega aos lugares de manhã, mas que de MOVE, chega-se, mas só depois de 
dar uma volta de 40 minutos no centro. Defende que, antes de fazer coisas novas, tem que 
acabar com as velhas, tirar as pessoas das ruas, que a Prefeitura tem que cuidar do humano. 
Critica que o que acontece com esses projetos é mais gente morando nos viadutos. Parabeniza 
a equipe pela astúcia, mas avalia que, antes, outro projeto é necessário. Que é necessário 
pensar em solução para o agora e não para 20 anos, que essa proposta de colocar mais gente 
nos corredores gera insergurança. 

 

André Veloso (morador do Centro, Conselho de Mobilidade Urbana, Tarifa Zero): 

Lamenta que a audiência esteja esvaziada e considera que todos participantes estão muito 
cansados. Avalia que, se as cinco audiências tivessem ocorrido ao longo de dez dias, as pessoas 
estariam menos cansadas. Pondera que outra coisa que leva ao esvaziamento é a dinâmica dos 
tempos limitado de fala da população e das respostas longas. Relata que tem coisas que 
gostaria de dizer para pessoas que já foram embora, como a questão da trincheira e o 
machismo de algumas observações. Pergunta quais são as próximas etapas, como serão os 
grupos gestores, o que será feito com relação ao processos como os das matas do Planalto e 
do Jardim América, e ressalta o dilema de se resguardar um processo de participação legítimo 
versus a necessidade de celeridade do processo da OUS. 

 

Respostas da PBH: 

Tiago Esteves: 

Pontua que a questão da preservação ambiental está no centro da OUC. 

Esclarece que o processo participativo está acontecendo há seis meses e que a equipe está 
recebendo várias propostas da população, as quais estão sendo avaliadas e respondidas, 
inclusive trazendo várias alterações para o projeto. Diz que fica feliz de estar participando 
desse processo. Avalia que há interesses conflitantes, mas que o ponto de equilíbrio está 
sendo buscado. 



 

 

Iara Fernanda (população): Critica que a questão é que o projeto é apresentado já 
pronto para discutir. Relata que a população quer que seja feito algo em Venda Nova, 
mas que não quer que as coisas sejam feitas sem antes conversar com ela. 

Tiago esclarece que a OUC não vai aumentar o número de pessoas morando na RMBH, nem vai 
aumentar a taxa de fecundidade, que a população vai crescer, que este é um processo natural. 
Com a OUC pretende-se orientar o adensamento para as áreas mais adequadas. Aponta que a 
produção de Habitação de Interesse Social pode ser usada para a população de rua e que 
todas as remoções serão reassentadas dentro da área da OUC. Sobre a questão da segurança, 
ressalta que o adensamento pode aumentá-la, pois deixa as ruas mais movimentadas, além de 
outros aspectos. Explica que a proposta é direcionar o adensamento para onde tem 
capacidade. 

Pondera que o processo participativo ainda não acabou. O grupo sobre gestão ainda vai se 
reunir, bem como outros grupos que forem demandados. A expectativa é que as discussões se 
encerrem nas próximas semanas, para então elaborar o EIV e o EVEF, que devem ser 
aprovados em outro espaço de participação. Além disso, depois será elaborado um projeto de 
lei que será votado na Câmara, sendo que também haverá participação nessa instância. 

 

Izabel Dias: 

Aponta que o grande desafio é conciliar o tempo da participação e o tempo de reverter as 
situações geradas pela lei vigente e que a equipe está lidando também com o limite de uma 
eleição. 

 

Tiago Esteves: 

 Encerra as audiências públicas agradecendo a participação de todos. Apresenta o site e o 
e-mail da OUC e enfatiza que a equipe está aberta para o diálogo e que o processo 
participativo não acabou. 


