
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO 

DIA 10 DE MARÇO DE 2020, NA FACISABH: operação urbana 

simplificada da obra inacabada do prédio localizado à rua 

Itapecerica, 469, bairro Lagoinha, de acordo com a lei 11.181/2019 

e com o decreto 16.505/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 10 de março de 2020. 



 
 

RELATÓRIO 

 

No dia 10 de março de 2020 à 19:00 horas, aconteceu no auditório da Faculdade 

de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte – FacisaBH situado à Avenida 

Presidente Antônio Carlos, 521 – Lagoinha. BH/MG, a Audiência Pública da 

Operação Urbana Simplificada da Obra Inacabada do prédio localizado à Rua 

Itapecerica, 469, Bairro Lagoinha, de acordo com a Lei 11.181/2019 e com o 

Decreto 16.505/2016. 

 

A abertura foi feita pelo representante da Prefeitura/Suplan: José Júlio, onde 

foram feitas as apresentações necessárias e apresentação do projeto com 

utilização de Slides, passando informações como: mapa com localização e 

indicação de pontos de referência no entorno, informações da legislação vigente 

- zoneamento, etc.). Breve histórico do empreendimento, medidas de 

qualificação, contrapartida e etc. Terminou dizendo que voltaria pra poder 

apresentar a proposta de destinação dos recursos que foi desenvolvida pela 

equipe técnica. 

 

Logo após a palavra foi dada a Arquiteta Rosa Mônica que se apresentou como 

responsável técnica pelo projeto e passou a palavra ao diretor da FacisaBH: 

Antônio Baião de Amorim para que o mesmo falasse um pouco da FacisaBH. 

 

Com a palavra o diretor Antônio Baião falou um pouco da história da FacisaBH 

na região e do surgimento da possibilidade de empreender em um projeto de 

obra inacabada e retornou a palavra à arquiteta Rosa Mônica. 

 

Rosa Mônica fez a apresentação detalhada do projeto utilizando uma 

apresentação de slides. 

 

Nesse momento, alguém da plateia perguntou sobre o impacto sonoro que a 

construção da Faculdade poderia causar aos moradores do entorno. 

 



 
José Júlio fez um intervenção dizendo que iria fazer primeiramente a 

apresentação de mais um segmento e em seguida abriria a palavra e a Rosa 

poderia esclarecer a dúvida levantada. Falou da proposta do empreendedor de 

concluir a obra inacabada construindo a sede da faculdade FacisaBH e explicou 

a proposta de contrapartida e em seguida abriu a palavra para questionamentos 

da plateia. 

 

Ângela (sindica do edifício Paulete) disse que estava gostando muito do projeto, 

falou da quantidade de moradores do edifício e questionou se a questão do 

barulho foi pensada durante a construção do projeto. 

 

José Júlio solicitou que fossem feitas três perguntas para que quem achasse 

melhor respondesse às perguntas. 

 

Antônio Vital (sindico do condomínio Nossa Senhora da Piedade) fez três 

considerações; a primeira ele disse que a obra terá um impacto mas que acha 

que o benefício vai ser bem melhor do que o impacto e perguntou sobre o projeto 

beneficiar o entorno, perguntou se a prefeitura pretendia arrumar a fachada dos 

prédios que estão deteriorados; a segunda questão levantada foi se por estar 

em ano político o projeto terá continuidade, se tem um cronograma previsto que 

garante esse empreendimento?; e a terceira questão foi que ele não foi 

entrevistado e achou que faltou diálogo por parte da prefeitura. 

 

Germano (Trabalhador do Bonfim a treze anos), disse que acha que uma praça 

não é uma contrapartida, que tem que fazer alguma coisa que seja pros 

moradores que está cheio de imóveis degradados, citou as contrapartidas feitas 

pelo shopping Itaú e pelo Extra e sugeriu como contrapartida a revitalização da 

rua Itapecerica ou dos prédios no entorno. 

 

José Júlio deu início a responder as questões levantadas, começou 

esclarecendo que se a operação urbana for aprovada ele é um recurso público 

então o município não pode gastar o recurso em um imóvel privado. 

 



 
Antônio Vital questionou sobre a possibilidade de um auxílio. 

 

José Júlio falou da diretoria de patrimônio que o órgão que cuida da indicação 

de tombamento de imóveis, esclareceu que ela pode indicar as linhas de 

financiamento possíveis para recuperar os imóveis e falou que a partir do 

momento que o imóvel for tombado todas as unidades passam a ter isenção do 

IPTU. Sobre a continuidade do projeto em ano eleitoral esclareceu que o objetivo 

era é encaminhar esse projeto de lei o mais rápido possível à Câmara municipal, 

para garantir que ele consiga tramitar antes do processo eleitoral e que após a 

aprovação o projeto passa a ser responsabilidade da gestão que vier. Sobre a 

questão do contato, esclareceu que as pesquisas não acontecem com todo 

mundo por isso a abertura do espaço: audiência pública para que todos tivessem 

oportunidade de se manifestar. E por fim, explicou como surgiu a sugestão da 

praça como contrapartida e passou a palavra à Rosa Mônica para 

esclarecimento sobre o barulho. 

 

Rosa Mônica esclareceu que o projeto teve todo esse cuidado desde o início e 

explicou quais foram as estratégias de projeto usadas até o momento. 

 

José Júlio abriu novamente a palavra. 

 

Davi (trabalha na Itapecerica a doze anos) falou da PEC 3000, onde sugeriu que 

a contrapartida fosse usada nos mesmos moldes. 

 

Felipe Tales (representante da comunidade e morador da Lagoinha a 13 anos), 

falou que a proposta de contrapartida vem contemplar uma proposta que foi 

construída dentro do café com prosa, que foi um movimento que aconteceu 

dentro da igreja e foram as primeiras ideias de revitalização da Lagoinha, disse 

apoiar a iniciativa e questionou se a prefeitura tinha projeto de tornas as ruas 

Além Paraíba e Itapecerica de mão única devido ao espaço estrito das vias. 

 

Rosa Mônica falou da possibilidade de fazer uma elevação de piso na ligação 

entre o prédio e a praça para diminuir a velocidade dos carros. 



 
José Júlio esclareceu que o Davi sugerindo a contrapartida nos moldes da PEC 

3000 não considerou o valor do terreno que tem que ser comprado pelo 

empreendedor.  

 

Davi questionou se o terreno não seria dado pela prefeitura. 

 

José Júlio esclareceu que não que o terreno teria que ser comprado pelo 

empreendedor e que o terreno não é barato. Falou da possibilidade de 

apresentar os orçamentos caso alguém tivesse interesse. 

 

Gisela (diretora da secretaria), explicou as obrigações da Facisa e uso d recurso 

de contrapartida. 

 

José Júlio explicou que toda operação urbana é documentada e qualquer pessoa 

pode ter acesso bastando entrar em contato com a prefeitura e fazer a 

solicitação. 

 

Rafael Pinheiro (diretor de pesquisa da secretaria de planejamento urbano), se 

apresentou como responsável pelo cálculo das contrapartidas financeiras e 

explicou a impossibilidade de uso nos moldes da PEC 3000 e reforçou que parte 

da contrapartida será usada para manutenção da praça. 

 

Alguém da plateia questionou sobre a fiscalização. 

 

Rafael Pinheiro esclareceu que o empreendedor precisa cumprir as exigências 

para se manter regular e que a secretaria verifica isso com a ajuda dos 

moradores. 

 

Alguém da plateia sugeriu que ao invés de fazer praça para virar dormitório para 

população de rua, fosse feito uma coisa parecida com o mercado da Lagoinha, 

com academia. 

 



 
Rafael Pinheiro respondeu que o ideal é arrumar lugar pra esse pessoal dormir 

e não piorar a condição da rua pra que ela não consiga dormir na rua. 

 

Rafaela (representante da plateia) questionou o efetivo uso de uma academia e 

reforçou que a praça seria um espaço de lazer. 

 

Ângela questionou a questão de insegurança em um espaço aberto. 

 

Rafaela pontuou que o movimento de estudantes no local o deixaria menos 

inseguro. 

 

Gisela pontou que a praça também teria a utilidade de fazer conexão da Avenida 

Antônio Carlos com a rua Itapecerica. 

 

Felipe Tales falou em verificar a frequência da academia que já existe no 

mercado da Lagoinha. 

 

Daniela moradora aqui do bairro Lagoinha há 25 anos e comerciante na região, 

falou da importância de movimentar o local para melhorar a questão da 

segurança e apoiou o projeto pontuando que ele irá valorizar os imóveis, o 

comércio e dar vida ao bairro. 

 

Ângela disse que a questão não era a Faculdade que a mesma é bem-vinda. 

 

Rosa Mônica falou de outras formas de contrapartida que foram pensadas antes 

de se optar pela praça. 

 

Antônio Baião falou das possibilidades de envolvimento da Faculdade com a 

comunidade como por exemplo através de cursos de extensão que são abertos 

ao público e pontuo ainda o desafio que será fazer a manutenção do espaço 

público no caso a praça e na questão de trazer a vizinhança pra dentro da 

Faculdade. 

 



 
Alguém da plateia falou da importância da praça para que os estudantes não 

ficassem aglomerados na rua de poder ser um ponto de encontro além da ligação 

das vias. 

 

José Júlio perguntou se havia mais algum questionamento ou sugestão, explicou 

que entendia a necessidade exposta pelos moradores, explicou que existe 

preocupação em manter o espaço público em boas condições e seguro, 

convidou os participantes para a audiência que iria ocorre dia 21 com discussões 

mais amplas para a região e por fim agradeceu em nome da Secretaria de 

Política Urbana a presença de todos, reforçou a abertura pra poder fazer as 

discussões e destacou que o processo está aberto de consulta livre e a 

Secretaria está aberta para receber todos. Agradeceu ao pessoal da Facisa que 

foi responsável pela organização do espaço e pela organização da audiência 

pública e assim, finalizou-se a audiência com aplausos dos presentes. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


