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Ref.: Relatório técnico de avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança, emitido 

pela Gerência Executiva do Conselho Municipal de Política Urbana – GCPU, 

elaborado conforme procedimentos definidos pelo Decreto nº 14.594/11, para fim 

de licenciamento urbanístico de empreendimento de impacto. Este documento 

consolida a análise da Comissão de Interface. Operação Urbana Consorciada: 

Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste – OUC- ACLO. 

Relator do Setor Popular: Gladstone Otoni dos Anjos. 

 

 

O estudo de impacto de vizinhança é exigido para a implantação de operações urbanas 

consorciadas conforme estabelecido no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/01. 

O parágrafo 4º do artigo 69 da Lei Municipal nº 7.165/96 reafirma a exigência da Lei 

Federal quanto à precessão de EIV à elaboração de leis específicas para operações 

urbanas consorciadas.  

O estudo e o plano urbanístico referente à Operação Urbana Consorciada Antônio 

Carlos/Pedro I - Leste-Oeste – OUC- ACLO foram apresentados pela Gerência de 

Coordenação de Política de Planejamento Urbano – GEPU e Gerência de Projetos 

Urbanos Especiais – GPUR para os órgãos municipais - Secretaria Municipal Adjunta de 

Regulação Urbana – SMARU, Superintendência de Desenvolvimento da Capital – 

SUDECAP, Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente – SMMA, Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, 

Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte – Urbel, Diretoria de Patrimônio Cultural 

da Fundação Municipal de Cultura – DIPC/FMC, além outras gerências ligadas à 

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano – SMAPU, e pela Gerência 

Executiva do Conselho Municipal de Política Urbana – GCPU que consolida este 

Relatório técnico de avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança – REIV. 

 



Descrição geral da OUC ACLO  

 

O principal objetivo da OUC é promover um melhor aproveitamento da infraestrutura 

instalada no local, especialmente o sistema de transporte. Esta reestruturação deverá 

incrementar a qualidade ambiental e urbanística da área, e deverá ser realizada a 

partir de três grandes ações:  

1 – Estimular um adensamento orientado preferencialmente aos usuários do 

transporte coletivo, por meio de inserções urbanas com padrões de ocupação 

diferenciados.  O adensamento populacional, com diferentes faixas de renda e 

composições familiares, associado à requalificação urbana, ao incremento das 

atividades econômicas e equipamentos públicos e à ampliação de áreas verdes e 

espaços livres de uso público: Mobilidade e acessibilidade ciclo viária e de pedestres. 

Assim como através de parâmetros urbanísticos que estimulam a construção de 

unidades habitacionais com menos vagas para automóveis do que o produzido 

atualmente; A reconfiguração da área da Operação Urbana de forma adequada às 

características físicas, topográficas e geomorfológicas do sítio e a conformação de 

corredores ecológicos e a melhoria da qualidade ambiental do corredor viário principal 

e dos bairros de entorno; A reciclagem de áreas incentivando o parcelamento e a 

ocupação de glebas vazias e subutilizadas, garantindo a destinação de áreas públicas, 

promovendo a proteção dos aspectos de identidades culturais locais e a manutenção 

da população residente;  

2 – Criar e fortalecer centralidades econômicas, sociais e culturais ao longo do 

corredor. Incentivar a formação de polos de concentração de atividades e de pessoas 

através da implantação de projetos prioritários e de equipamentos, de forma a 

conforme referências funcionais e visuais, reduzir a necessidade de deslocamento  

principalmente ao centro da cidade  e gerar novos fluxos de transporte que reduzam a 

sobrecarga no sistema nos horários de pico.  



Simultaneamente, espera-se requalificar a área central da cidade (parcialmente 

inserida no OUC) assim como aumentar a densidade populacional da região, tendo em 

vista a infraestrutura e os equipamentos existentes. 

 3 – Implantar intervenções que promovam a melhoria das condições urbanas e 

ambientais e da qualidade de vida da população, considerando: A configuração dos 

eixos principais da OUC como eixos de articulação urbana através de seu papel 

estruturante e sua (re) integração aos bairros de entorno;   

 A inclusão social da população de baixa renda, por meio da viabilização de Habitação 

de Interesse Social, de intervenções em vilas, favelas, loteamentos irregulares e 

moradias precárias e de promoção de unidades habitacionais a preços acessíveis, bem 

como de ações voltadas à inserção social e produtiva da população frágil; 

 

A proteção do patrimônio histórico e cultural existente no perímetro da OUC, por meio 

de parâmetros urbanísticos específicos para áreas de interesse cultural, incentivos à 

restauração e recuperação de bens com interesse cultural e intervenções com recursos 

da OUC;  

A criação de uma rede de áreas verdes de uso público através da requalificação de 

praças e parques existentes, da criação de novos parques e praças e da implantação de 

conexões ambientais interligando-os;  

Visão do Movimento 

 

O Brasil sempre foi á terra da exploração de riquezas e dos seres humanos que aqui se 

encontram. A ganância sempre criou os grupos dos mais fortes, mais espertos cuja lei 

foi o maior lucro possível. Estes grupos sempre muito bem organizados especialmente 

souberam sempre obter leis ao seu favor, transformando assim a ganância que é um 

mal em legalidade que aparenta ser um bem ,exemplo: com dinheiro que tenho 

compro até felicidade. 



Acabamos constatando que as propostas dos padrões de governança centradas na 

busca de uma “competitividade urbana” tem levado o Estado a abandonar parte de 

suas funções tradicionais de gestão e planejamento urbano, transferindo-as para 

atores privados, o que constitui uma afirmação crescente da lógica do capital 

imobiliário sobre a estrutura das cidades e a vida de suas populações, os movimentos 

sempre propõe a discutir como o capital imobiliário vem assumindo cada vez mais um 

novo protagonismo no desenvolvimento das grandes cidades brasileiras. 

Embora não estejam na agenda, de nenhum Governo as medidas como a reforma 

urbana, ações previstas no Estatuto da Cidade, ainda são Pautas apenas de 

conferencias e debates e acaba que na prática nós não fizemos uma reforma do Estado 

na área do desenvolvimento urbano, que permita inclusive que os entes executem 

esses princípios e diretrizes do Estatuto.  A economia política das cidades ainda é 

conduzida pelos setores que têm na cidade o seus negócios. São interesses 

econômicos mais ligados ao setor imobiliário e ao setor das empreiteiras de obras 

públicas, concessionárias de serviço público. Isso aí manda nas cidades, nas câmaras 

municipais, exemplo atual o novo Plano Diretor de BH é alvo de determinações de 

setores de especulações e, portanto nós não conseguimos romper essa lógica da 

hegemonia destes setores nas cidades. E com essa metodologia aplicada a políticas de 

governos achamos que temos um desafio enorme aplicar a reforma urbana no Brasil 

que foi anunciada e ainda não foi implementada. E sabemos também que é muito 

difícil romper a hegemonia patrimonialista na gestão das cidades. Mas nossa visão 

sempre foi de avançar . 

 O Movimento Mineiro de Habitação e O Movimento Nacional de Luta pela moradia 

acredita que as lutas sempre serão os meios e formas de alcançarmos as nossas teses, 

até chegarmos o tempo em que nossas falas sejam uma pratica dos nossos dias. 

Concluímos que, não esqueceremos todos os sentidos das lutas dos movimentos, e por 

sabermos que a luta é no dia a dia, e por mais que conquistamos e alcançamos as 

metas haverá sempre movimentos nas ruas, e asseguramos como missão: Reforma 

Urbana, função Social da Cidade, ter uma política de habitacional de interesse social 

através da função social da propriedade, que o direito a moradia seja cumprido 

associado à saúde, transporte público e acessibilidade, saneamento básico, trabalho, o 



direito de ir e vir de qualquer cidadão e se posicionar sobre tudo e qualquer assunto. O 

Direito a Cidade! 

 

 

Conclusão  

Vimos que nos doze programas há um novo compromisso com essa Ocuc, muito 

diferente da Nova BH e com isso sabemos que temos que avançar nessas discussões e 

debater sempre que preciso sobre essa ou qualquer intervenção na cidade, sabemos 

que por ser complexa pelo seu tamanho e suas características não acabará a discussão 

e as contribuições de melhorias nessa operação urbana. Mesmo assim a elaboração do 

Estudo ficou muito completa e aborda vários pontos, ainda assim sentimos a falta de 

alguns que indicamos para inclusão no Eiv e na Lei da Operação Urbana  Consorciada 

(OUC) e Antônio Carlo Leste e Oeste (ACLO), São eles: 

1-Garantir o reassentamento das famílias removidas em áreas próximas e afetadas do 

local de origem dentro perímetro vilas e favelas e loteamento irregulares. Mesmo 

aquelas obras, não executadas com recursos da OUC, com destaque para as 

intervenções da Bacia Calafate e Anel Rodoviário. 

Justificativa: não gentrificação das pessoas.  

2-Que nos Grupos gestores as Entidades e cooperativas habitacionais sejam habilitadas 

no Ministério das cidades e cadastradas no município de Belo Horizonte na política de 

habitação. 

Justificativa: São essas entidades que organiza e participa das políticas de habitação do 

município que fazem parte do déficit. 

3-Para a composição de o grupo gestor geral incluir quatro vagas para as Entidades 

Nacionais que compõe o conselho das Cidades habilitadas no Ministério das cidades e 

organizadoras dos Núcleos de Moradia no Município BH. 

 



Justificativa: Atrelar a política do município que sempre foi referencia defendida por 

essas entidades no Ministério das cidades, sendo a recomendação do concidades a 

participação para melhorar avançar na política. 

 

4-Que no grupo gestor de entidades técnicas tenha mais 2 vagas sendo uma para 

Arquiteto e urbanista e a outra para Assistente Social. 

 

Justificativa: lei 11888/08 garantir assistência técnica e a lei 12378/10 que garante 

atividade de Arquitetura e urbanismo. E como recomenda o Ministério das cidades que 

sempre ter Assistente Social. 

 

5-Que na operação tenha parte de imóvel seja destinada a readequação para 

Habitação Interesse Social pelas entidades habilitadas. 

Justificativa: podemos fazer um mix em imóveis públicos na operação. 

 

6- Prever destinação de recursos do fundo da Operação Urbana para melhorias 

habitacionais de baixa renda. 

 

 

7-Prever, na Lei da Operação Urbana, estratégias de obtenção de fundo colaborativo 

solidário, a ser disponibilizado para as comunidades por meio do microcrédito, junto 

aos bancos populares, destacando a possibilidade de utilização de recursos do fundo 

da Operação Urbana. No caso do microcrédito habitacional, incluir assessoria técnica, 

produção e aplicação de métodos, soluções e materiais de construção sustentável. 

 

Justificativa: essas estratégias são complementares às apresentadas na Operação, para 

a diminuição do déficit. Além disso, essas são estratégias de fortalecimento de laços 



sociais, empoderamento da comunidade, redução do processo de gentrificação e 

manutenção da identidade local. 

 

8- Prever repasse com recurso da Operação Urbana de vale transporte e refeição e 

diária para cada dia de reunião do Grupo Gestor em que o membro estiver presente 

para os representantes das Associações de bairro e dos movimentos sociais. 

 

Justificativa: Deve ser garantida a capacidade e disponibilidade de participação de cada 

um dos membros, inclusive financeiramente e de disponibilidade de tempo. No caso 

de membros que representam o poder público, ou empresas, ou os grandes 

proprietários e investidores, a atuação no grupo gestor ocorre como extensão ao seu 

trabalho, sendo mais viável sua participação. 

Diferentemente, os membros das Associações de bairro Entidades habitacionais e dos 

movimentos sociais poderão ter dificuldade de participação tanto em função dos 

custos envolvidos com transporte e alimentação, quanto em função da 

disponibilização de horas do seu trabalho. Tem experiências desse tipo em  

Conselhos do Estado, Ex: Conselho de Saúde e conferencias etc. (Ou seja, não há 

ilegalidade, visto que não se trata de remuneração, mas de ajuda de custo para 

efetivar a participação). 

 

E tendo relatado e com recomendações voto a favor do relatório. 

Setor Popular:  

 

Gladstone Otoni Dos Anjos: 

Técnico meio ambiente 

Auxiliar Administrativo 

 

Presidente: MMH- Movimento Mineiro de Habitação  

Presidente: Pastoral Metropolitana dos sem Casa Entidades  

Coordenação estadual: MNLM- Movimento Nacional de Luta pela Moradia  

 

 

 



Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2015. 

 

 


