
 

 

Relatório Síntese de Reunião do Grupo Técnico de Discussão de Instrumentos de Gestão da 

Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I – Leste Oeste 

 
Data: 14/05/2015 

Horário: 14:00h às 17:00h 

Local: Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano (SMAPU). Av. Álvares Cabral, 
200. Centro. Belo Horizonte. 

 

Relatório Síntese: 

O Secretário Leonardo Castro iniciou a reunião, dando boas-vindas e agradecendo a presença 
de todos os presentes. Em seguida, o Secretário Leonardo passa a palavra para Tiago Esteves, 
que se apresenta e pede a todos os participantes da reunião para fazer o mesmo. Após as 
apresentações dos participantes, Tiago relembra a todos os presentes que a pauta a ser 
tratada é a Gestão da OUC e solicita a todos que se concentrem nesta pauta. Tiago apresenta o 
formato da reunião, que se iniciará com a apresentação da proposta, mostrando os pontos 
levantados nas audiências públicas e abrindo em seguida para a discussão. 

Tiago lembra que a OUC terá duração de 20 anos e que a Gestão tem um papel fundamental 
para seu sucesso. Coloca que o Plano Diretor tem importante papel como instrumento de 
planejamento e regulação, e que a OUC por tratar de uma escala mais localizada, pode se 
constituir em um efetivo instrumento de Gestão.  

Dulcina Figueiredo (Associação Pró-Civitas) questiona se os estudos de impacto de vizinhança 
elaborados irão se manter e se existem casos de sucesso de implementação do instrumento. 
Tiago coloca que a Operação Urbana Consorciada é um instrumento previsto no Estatuto da 
Cidade e que a equipe estudou as outras OUCs implantadas. Coloca que há, de fato, vários 
questionamentos sobre o histórico de implantação do instrumento no Brasil e que muitas das 
OUC implantadas foram um sucesso do ponto de vista econômico e um fracasso do ponto de 
vista urbanístico. Reforça ainda que estamos fazendo uma proposta para reverter tal cenário, 
uma vez que o foco da proposta é o resultado urbanístico esperado. Izabel destaca que o 
instrumento, em sua origem, é interessante e que a proposta tenta resgatar as origens do 
instrumento. Paulo Pontes complementa falando da importância da gestão e do papel da 
sociedade civil para que os objetivos propostos sejam alcançados. Izabel coloca que o ponto 
forte da proposta é Gestão e que acredita que, se garantirmos uma boa gestão, teremos um 
bom instrumento de monitoramento, que virará lei. Izabel destaca ainda a importância da 
participação da sociedade civil durante o processo de aprovação da lei e durante a sua 
implementação. 

Dulcina Figueiredo (Associação Pró-Civitas) opina que a OUC deveria privilegiar áreas menos 
favorecidas e que tem dúvidas se ela trará desenvolvimento ou congestionamento. Tiago 
coloca que uma das motivações da OUC foi que o crescimento da cidade estava acontecendo 
descolado da infraestrutura instalada e que um dos objetivos da OUC é orientar este 
crescimento para áreas dotadas de infraestrutura. Tiago coloca que a OUC busca trabalhar a 
escala local e retoma a apresentação.  



 

 

Tiago aponta o potencial da gestão e da escala local, que se manifesta, em grande parte, nos 
planos de escala local. Claude Mines (Associação Pró-Civitas) coloca que o plano mais 
importante é o plano de infraestrutura porque nenhum político se importa com obras que são 
realizadas debaixo da terra. Tiago coloca que os planos locais serão feitos na escala local e 
apresenta o público alvo da OUC. 

Leonardo Stief Jr. (morador da Vila Calafate) pergunta onde está o benefício da população da 
Vila Calafate se esta Vila vai ser removida pela Bacia. Ricardo Scheid (AMAPRAC) coloca que os 
moradores da Vila não poderão usar o parque, porque sairão da região. Leonardo Stief Jr 
apresenta problemas vividos no cotidiano da Vila, em função da expectativa de remoção. 
Ricardo Scheid coloca que os moradores da Vila poderiam ser relocados sobre a própria bacia. 
Tiago esclarece que a Bacia do Calafate é um projeto anterior à Operação Urbana Consorciada. 
Senhor Ernani Ferreira (MAMBH/ACSCD/CONSEP125) coloca que o Parque Bacia do Calafate 
precede a Bacia do Calafate e depende dela e que não concordam com a bacia. Informa que o 
COMUSA colocou a Bacia do Calafate em pauta na reunião do dia 26/05 e convida a todos para 
participarem de uma reunião convocada pela associação, no dia 18/05, ás 19h, no Teatro 
Cléber Junqueira, para discutir a região da Bacia do Calafate. Tiago coloca que, a partir dos 
questionamentos que o senhor Ernani tem feito de forma contínua nos eventos de discussão 
pública, estamos trabalhando diferentes cenários em relação à Bacia do Calafate, 
considerando a sua efetivação ou não. 

Tiago retoma a apresentação explicando o PAES e suas principais estratégias. Tiago aborda 
também a importância da articulação em corredores. Fala da proposta de implementação da 
OUC em etapas e apresenta as primeiras etapas, a possibilidade de aprovação especial e os 
gatilhos de acionamento das próximas etapas. Tiago apresenta a gestão dos investimentos e 
coloca que, na audiência pública, surgiu uma proposta de implementação do instrumento de 
contribuição de melhorias. Dulcina Figueiredo (Associação Pró-Civitas) coloca que o recurso 
advindo da venda do CEPAC é privado e que a implementação da contribuição de melhorias 
seria uma forma de dupla tributação do privado. Tiago esclarece o conceito de contribuição de 
melhorias e o fato dele ser um instrumento de recuperação de mais valias fundiárias. Izabel 
coloca que pode ser pensado, por exemplo, a implementação da contribuição de melhorias 
para algumas situações, ou obras específicas, como por exemplo a requalificação de calçadas. 

Tiago apresenta o Grupo Gestor Geral e os Grupos Gestores Locais, no que diz respeito à sua 
composição e atribuições. Além disso, também apresenta a relação destes grupos com os 
Conselhos. 

Eliana Reis (Pólo Moveleiro da Av. Silviano Brandão) questiona qual é a confiança que podem 
ter se, quando existem dois pareceres ou propostas conflitantes, a prefeitura escolhe a que 
mais lhe convém. Ela cita o exemplo de duas propostas que foram elaboradas no Debate 
Regional da Região Leste, sobre ciclovias, uma dela e outra da prefeitura, e que a proposta da 
prefeitura foi escolhida. No entanto, ao mostrar uma foto da proposta que ela se referia ser de 
autoria da prefeitura, Tiago esclareceu que o autor da proposta (que a assinou) não faz parte 
da prefeitura. Eliana Reis coloca que tirar o estacionamento da Silviano Brandão é matar o 
comércio. Pede para a prefeitura deixar a Silviano Brandão em paz e diz que é contra a 
proposta de ciclovia na Silviano Brandão. Tiago esclarece que, muitas vezes, recebemos 



 

 

propostas contraditórias da própria sociedade civil e que isto é natural, uma vez que a cidade é 
o local do conflito. 

Tiago coloca que a OUC trabalha com diversos cenários de efetivação e que a premissa do 
resultado urbanístico desejado é garantida pela definição de percentuais de investimentos. 
Izabel destaca que a arrecadação está sendo, inclusive, limitada pelo resultado urbanístico 
desejado. Tiago fala sobre a implantação dos escritórios regionais previstos e também 
esclarece que os grupos gestores só podem ser implementados após a aprovação da Lei da 
Operação Urbana Consorciada. Esclarece ainda que o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
da Operação Urbana Consorciada não substitui os EIVs individuais dos empreendimentos. 

Fernando Santana diz que se reuniu com o Vereador Wellington Magalhães e que ele informou 
que a Prefeitura não vai mandar o Plano Diretor para a Câmara Municipal. Fernando Santana 
pede explicações sobre isso. Livia esclarece que o Vereador Wellington Magalhães, juntamente 
com outros vereadores, fizeram uma proposta de tramitação especial para o Plano Diretor que 
duraria 316 dias, podendo ser prorrogada por mais metade deste tempo. Segundo esta 
proposta de tramitação especial, a Câmara poderia inclusive votar capítulos de forma 
independente. Diante deste cenário de tramitação morosa e conturbada que, inclusive 
coincidiria com o próximo período eleitoral, e que tornaria muito difícil a aprovação do 
projeto, o governo decidiu segurar o projeto de lei por cautela, até costurar um cenário melhor 
de aprovação. Fernando Santana coloca que a sociedade civil está de acordo com a briga com 
a Câmara Municipal para reduzir o prazo de tramitação do Projeto de Lei do Plano Diretor. 
Fernando Santana discorda da opinião de alguns participantes que colocaram que as propostas 
apresentadas pela sociedade não estão sendo acatadas e diz que boa parte das propostas da 
sociedade civil foram aceitas pela Prefeitura. Fernando Santana coloca que a composição do 
Grupo Gestor de 21 a 15 é ruim e que tem que ser construído algo entorno de 18 a 17, com 
menos participantes do Executivo, para que este só coordene e não controle. Critica ainda a 
variação de 3 ou 4 associações e sugere a definição de um número fechado: 4 associações. 

Tereza Vergueiro pergunta se as desapropriações serão apresentadas antes ou depois do 
projeto ser apresentado na Câmara. Tiago responde que as desapropriações em áreas de ZEIS 
ou com ocupações irregulares já foram apresentadas nas audiências públicas. Tiago esclarece 
que as desapropriações decorrentes das obras dependem da dinâmica de arrecadação da OUC, 
por isso é difícil defini-las a priori, porque elas podem ou não se efetivar, se a obra for ou não 
ocorrer, em função da dinâmica da OUC. Tereza Vergueiro reforça a importância da sociedade 
civil conhecer estas desapropriações antes do projeto ser encaminhado à Câmara, já que 
muitas vezes, podem ser sugeridas outras áreas para as intervenções ou relocações. Tereza 
Vergueiro coloca que, minimamente as desapropriações geradas pelas obras estruturantes 
devem ser conhecidas. Claude Mines (Associação Pró-Civitas) fala que estão sendo propostas 
muitas obras de requalificação urbanística mas que ele está preocupado mesmo é com o 
esgoto.  

Tereza Vergueiro fala que não concorda com a interferência dos Conselhos na OUC, já que eles 
não funcionam. Claude Mines coloca que a proposta da IV Conferência melhora a composição 
do COMPUR.  Tiago fala que os Conselhos são mecanismos importantes. Claudia Pires afirma 
que fica incomodada quando a sociedade civil fala dessa forma dos Conselhos. Claudia Pires diz 



 

 

que o Executivo vota contra os interesses da sociedade e que, as pessoas que defendem o 
direito à cidade são voto vencido. Reforça os conselhos como importante conquista da 
sociedade e que isso deve ser ponto pacífico entre a sociedade civil, que não deve jogar fora o 
bebê, junto com a água do banho. Claudia Pires complementa dizendo que a proposta deve ser 
aumentar a participação da sociedade civil nos conselhos e não denegrir a figura dos 
Conselhos. 

Magali Ferraz (Associação Comunitária do Planalto e Adjacências) fala que a equipe do 
planejamento sofre a pressão do Executivo, já que desde o início das discussões a Mata do 
Planalto foi colocada como área de preservação e, agora, a sua preservação aparece de forma 
condicionada, como um “se”. (Magali fala isso em função do texto do documento, que segue a 

seguir: Mata do Planalto: demarcação como área de Preservação Ambiental 1 associado a 

Projeto Especial para tentar viabilizar parceria com proprietários e empreendedores para 

garantir implementação do parque em toda área e direcionamento do empreendimento 

licenciado para outra área da OUC). Magali coloca que perderá o respeito com a equipe se o 
empreendimento for viabilizado. Magali afirma que a região do bairro Planalto é uma das mais 
carentes da cidade, uma vez que lá são verificados todo tipo de problema. Afirma ainda que a 
aprovação da licença prévia do empreendimento na Mata do Planalto no COMAM é um 
desrespeito e que não vai deixar construir nada na Mata do Planalto. Magali reforça que a 
equipe do planejamento deve “peitar” a preservação da Mata do Planalto, tal qual a ideia 
original. Tiago coloca que a condicionante não é um recuo, que a equipe mantém sua proposta 
de área de preservação para a Mata do Planalto, assim como foi definido pela IV CMPU. 
Explica, no entanto, que a OUC só entrará em vigor após a aprovação da lei e que, enquanto 
isso, a cidade não para. Dessa forma, não podemos ignorar a existência de um projeto 
aprovado na área da Mata do Planalto. Sergio Myssior (COMAM/IAB/GEMARQ) afirma que a 
melhor solução seria a desapropriação da Mata do Planalto pela PBH. A Associação 
Comunitária do Planalto e Adjacências pede que conste em ata que “todos os presentes 
concordam que se tire o “se” da proposta e que a Mata do Planalto seja preservada”. 
Posteriormente, Isaias Rodrigues (Bles Business) retomou em sua fala que não é unanime o 
fato de todos serem contrários ao desenvolvimento de qualquer empreendimento na Mata do 
Planalto, já que ele deseja o parque, mas não acha justo passar por cima da propriedade. 

Eugênia Soares questiona onde serão comprados os terrenos, já que não há terrenos em BH e 
se as pessoas serão mandadas para outros municípios da RMBH. Esse valor será visto em que 
conta? Quando acabar o dinheiro terão outros aditivos? Será criada mais uma taxa, a 
contribuição de melhorias? Quem vai pagar a desvalorização? Ricardo Sheid (AMAPRAC) 
coloca que haverá muita desvalorização das áreas em função da implantação de Habitação de 
Interesse Social. Claude Mines concorda com a colocação, afirmando que isso pode ocorrer ao 
longo de toda a Avenida Antônio Carlos. 

Tiago explica que existem terrenos em Belo Horizonte e que, além de alguns terrenos vazios, 
existem terrenos subaproveitados como galpões, que estão em toda a área da OUC. Tiago 
relembra o mapa de usos não concentradores de população que foi apresentado nos eventos 
públicos. Izabel destaca que não podemos pensar em valorização ou desvalorização em função 
de Habitação de Interesse Social, uma vez que a habitação é um direito constitucional. 



 

 

Claude Mines (Associação Pró-Civitas) fala que a área está saturada e é contra adensar nos 
corredores. Izabel explica que temos que aproveitar a infraestrutura existente. Dulcina 
Figueiredo (Associação Pró-Civitas) coloca que as obras tem que ser finalizadas antes de 
começar novas obras. 

Tiago explica que as obras da operação urbana são financiadas pela venda de CEPACs e que os 
recursos advindos desta venda de CEPACs vão para o fundo específico da OUC. Sobre a 
questão dos aditivos, Tiago explica que está sendo construída uma proposta pautada pelo 
resultado urbanístico desejado, em que seja possível obter diferentes resultados, em função 
de diferentes arrecadações.  

Sobre a questão da contribuição de melhorias, Tiago lembra que se trata de uma proposta 
advinda da audiência pública e que o participante propositor tinha o intuito que todos os 
beneficiados contribuíssem e não apenas os novos moradores. Izabel coloca que uma das 
propostas de implementação do instrumento de contribuição de melhorias pode ser que o 
valor seja pago apenas no momento da venda do imóvel. Thiago Teixeira (Mestrando em 
Geografia pelo IGC/UFMG) relata sua participação em um evento da Câmara Municipal no qual 
foram colocadas dificuldades jurídicas sobre a implementação da contribuição de melhorias. 
Tiago Esteves explica que o instrumento tem respaldo em legislação federal e traz como 
referência o posicionamento da jurista Cintia Estefania Fernandes (Lincoln Institute of Land 
Police) que diz que a ausência de cobrança de contribuição de melhorias seria um caso de 
improbidade administrativa, uma vez que é obrigação do poder público cobrá-la. Livia explica 
que o fator gerador da contribuição de melhorias é diferente do fator gerador da cobrança do 
CEPAC. A contribuição de melhorias é cobrada em função de uma melhoria física e o CEPAC é 
cobrado em função de uma autorização de construção. Livia explica o funcionamento da 
contribuição de melhorias na Colômbia. 

Isaias Rodrigues (Bles Business) coloca que tanto a sociedade quanto o executivo não 
respeitam a propriedade. Exemplifica seu pensamento com as desapropriações pela metade 
na Av. Pedro I e fala de seu terreno na Rua Padre Pedro I demarcado como AEIS. Coloca que a 
governança é importante para a Operação Urbana Consorciada dar certo e que deve ser 
previsto um grupo de governança para dar celeridade na aprovação dos projetos, inclusive 
para a administração dos recursos.  Tiago concorda com a importância da governança para dar 
celeridade aos processos e lembra que, de acordo com a Constituição Federal, toda 
propriedade tem que cumprir sua função social, que é estabelecida no Plano Diretor. 

Senhor Ernani Ferreira (MAMBH/ACSCD/CONSEP125) pede que o IAB dê suporte nas 
negociações da Bacia do Calafate. Fala que analisando os cenários, houve alguns avanços, mas 
acha que a cartilha conjunta Executivo e Sociedade está esfriando. Coloca que a Bacia não 
deve prejudicar as vilas. Convida a todos para o evento que será realizado pelo Ministério 
Público no dia 18/05. 

Fernanda Baques fala da importância do papel dos técnicos no Grupo Gestor para alinhavar os 
interesses e reforça o papel social dos técnicos. 



 

 

Cristiana (Urbel) explica que quando houve a contratação do PGE da Vila Calafate, teve-se, em 
seguida, a notícia da construção da Rodoviária e, posteriormente da Bacia do Calafate no local. 
Como não é possível construir um PGE em áreas de remoção, o PGE foi transformado em um 
Plano de Remoção. Caso a bacia não se viabilize, assim como a rodoviária não se viabilizou, a 
área será transformada em uma ZEIS e, mesmo a permanência desta ZEIS dependerá de 
remoções nas áreas de risco. 

Danilo Batista (GEMARQ) acha imprescindível a participação dos técnicos nos dois grupos 
gestores. Coloca também que atualmente, na Antônio Carlos, os galpões não valorizam a área 
e que, uma ocupação interessante pode trazer valorização. Paulo Pontes (PPA 
Arquitetura/Movimento Lagoinha Viva) acha complexa a participação das instituições técnicas 
nos grupos gestores, em função da defesa de alguns interesses próprios destas instituições. 
Tiago coloca que estamos sensíveis à inclusão dos grupos técnicos. 

Dulcina Figueiredo (Associação Pró-Civitas) fala que o adensamento não é uma política 
moderna e que é contrário a tudo o que está acontecendo no mundo. Coloca que o 
adensamento gerará altimetrias altíssimas e que será difícil uma administração de 
condomínios de aluguel social, o que gerará um aglomerado de gente sem condições de vida. 
Danilo Batista (GEMARQ) contrapõe dizendo que o adensamento é sim uma política 
contemporânea. 

Frederico Guimarães (Indisciplinar) esclarece o papel marcante do grupo Indisciplinar ao longo 
do processo e coloca que o Grupo de Discussão tem feito um bom trabalho. Esclarece que o 
Indisciplinar é contra a Operação Urbana Consorciada, mas que estão tentando extrair o que 
há de melhor. Coloca que existe um risco na implantação do instrumento, mas que este risco 
deve ser minimizado. Apresenta a crítica de que a pauta em si da reunião não foi tratada e que 
o encontro foi muito tumultuado. Tem preocupações com as atribuições dos grupos gestores e 
gostaria de discutir sobre isso. Solicita a marcação de outra reunião com a pauta específica 
sobre a gestão. Sugere que todos os participantes estudem o material, para que se possa 
evitar o levantamento de dúvidas e seja possível focar na discussão. Tiago concorda que a 
reunião foi tumultuada e que se perdeu a pauta. Explica que o convite foi expandido a todos os 
participantes das audiências e, que, por isso, muitas pessoas novas, que não acompanharam o 
trabalho do Grupo de Discussão, compareceram. Tiago acata a solicitação de marcação de 
mais uma reunião. 

Vanessa Regina solicita entender melhor o papel de cada membro do grupo gestor, pois todos 
os componentes do grupo devem de fato contribuir para a discussão. Vanessa gostaria de 
conhecer a indicação dos indivíduos que comporão o Grupo Gestor. Tiago esclarece que 
inicialmente, o grupo gestor possuía representação apenas das secretarias de política urbana, 
mas que, em função das discussões, percebeu-se a importância de se incorporar as secretarias 
de políticas sociais. Tiago explica que é impossível indicar, em lei, o nome dos membros do 
grupo gestor, uma vez que a OUC durará 20 anos e que a situação de vida das pessoas pode 
mudar neste tempo. Frederico explica que as discussões anteriores do grupo fundamentaram 
a composição apresentada. 



 

 

Sergio Myssior (COMAM/IAB/GEMARQ) percebe o esforço e competência da equipe, mas 
ainda possui várias dúvidas. Coloca que a proposta foi construída deslocada da viabilidade. Diz 
que muitos dos problemas da cidade seriam resolvidos na OUC e questiona o fato destas 
soluções não se estenderem para o restante da cidade, sendo incluídos no Plano Diretor. 
Reconhece que as semelhanças entre as propostas do Plano Diretor e da OUC, mas elas não 
são as mesmas. Caso a operação urbana consorciada não apresente viabilidade econômica, 
haverá uma grande frustração. Coloca que não viu uma indicação de metas e indicadores da 
OUC. Pergunta se haverá uma agência reguladora. Coloca que o planejamento urbano deveria 
se desvincular do poder público por meio de institutos. Afirma que não sabe se a OUC será 
includente ou excludente. Coloca que questões chaves como bilhete único de BRT para a 
região metropolitana não são abordados. Pergunta o que acontecerá se a OUC for aprovada 
antes do Plano Diretor. Tiago esclarece que várias propostas da OUC estão inseridas no Plano 
Diretor e acredita que a OUC deve ser aprovada depois do Plano Diretor. Sobre a questão da 
viabilidade, Tiago coloca que os estudos estão sendo elaborados e que queremos ter uma 
posição mais segura para compartilhar com o grupo de parâmetros. Tiago também coloca que 
estamos considerando a elaboração dos Planos de Gestão dos programas dos limites leste e 
oeste de forma conjunta com os municípios vizinhos. Sergio Myssior coloca a importância de 
comparar a arrecadação da OUC com o IPTU e outras arrecadações.  

Claudia Pires (COMPUR), assim como o Frederico, solicita nova reunião do Grupo de Gestão, 
focada na pauta. Claudia Pires fala que a ação do Ministério Público fez ressurgir várias 
questões importantes. Lembra que o instrumento consórcio municipal pode abarcar a função 
do urbanismo. Lembra que a OUC deve dividir ônus e bônus e que o instrumento deve ser 
aplicado de forma socializante. Coloca que se preocupa com algumas falas que ouviu de alguns 
participantes do Grupo de Discussão, que discriminavam o pobre, dizendo que ele iria 
desvalorizar o entorno. Reforça que existem muitos projetos arquitetônicos de habitação de 
interesse social que qualificam o entorno. Acha que a previsão de uma vaga de garagem é 
excessiva. Diz que o recurso da OUC é pouco e que o Move não resolverá o corredor. Afirma 
que é importante discutir a cidadania a partir da institucionalização da participação. Lembra 
que as entidades de classe foram as responsáveis por incluir os artigos de política urbana na 
Constituição Federal e que elas têm um papel de militância. Coloca que é leviano falar que as 
entidades de classe representam guetos e grupos. Reforça sua fala anterior sobre a 
importância de se defender os conselhos. Coloca sua preocupação com a viabilidade da 
operação urbana e diz que, a partir dos dados atuais, não possui condições de avaliar os 
estudos econômicos. Tiago lembra que o EVEF dá o alcance da OUC, mas os objetivos 
urbanísticos estão sendo fornecidos pelo Plano Urbanístico. Sergio Myssior 
(COMAM/IAB/GEMARQ) conta que participou do Forum sobre OUC e que nele foi constatado 
que a OUC de Curitiba só viabilizou 10% de seu potencial. Tiago relata que foi pessoalmente à 
Curitiba e que constatou que a Prefeitura ainda acredita na OUC e espera a sua viabilização, 
tendo em vista seu extenso prazo de vigência. Tiago concorda com Claudia Pires sobre a 
importância dos conselhos. Tiago lembra também que as intervenções mais caras já foram 
realizadas e que a OUC é um importante instrumento de recuperação de mais valias. 



 

 

Brenda de Castro (Indisciplinar) coloca que o tumulto da reunião é reflexo do fato da 
população ainda não ter entendido a OUC e pede mais tempo de discussão. Quer conhecer as 
propostas das audiências públicas. Tiago coloca que temos que pesar até que ponto vale a 
pena um processo de discussão tão extenso, que pode causar a perda do momento ideal de 
aprovação da OUC. Lembra que estão sendo realizadas, em paralelo, visitas às associações de 
bairro. Esclarece que as propostas encaminhadas até março deste ano estão disponíveis na 
internet e que em breve as propostas das audiências públicas também serão respondidas e 
estarão disponíveis. 

Após o término dos apontamentos, Tiago agradece a participação de todos no Grupo de 
Discussão dos Instrumentos de Gestão e encerra os trabalhos.  


