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TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO E VÍDEO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO 

DIA 10 DE MARÇO DE 2020, NA FACISABH. 

 

ASSUNTO: Audiência Pública. 

 

Objetivo: Discutir questões relacionadas a 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. 

 

Data da Apresentação: 10/03/2020. 

 

Horário: 19h00. 

 

LOCAL: Auditório da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte – 

FacisaBH, situada à Avenida Presidente Antônio Carlos, 521 – Lagoinha. BH/MG. 

 

José Júlio (Representante da Prefeitura): ... Há um que prevê melhorias 

urbanísticas ou seja, na cidade, é um recurso que a prefeitura pode usar para pagar 

salário dos funcionários, pode usar vamos dizer assim para comprar veículo para 

melhorar a qualidade da frota ou ela pode usar na melhoria, na reforma de um prédio 

público, ela necessariamente tem que estar disposto em um plano diretor que é a lei 

que rege as operações urbanas, ela tem que usar esse recurso para investir na cidade 

e mais especificamente no entorno da área em que vai ser implantado o 

empreendimento né (então pode voltar aqui só um minutinho), então ela pode usar o 

recurso, é o que está colocado na apresentação (slide),  para melhoria de vias ou 

melhoria de sistemas de irrigação, para implantação de empreendimento de cunho 

social, de equipamento públicos, recuperar patrimônio cultural, trabalhar com 

preservação ambiental, implantação de projetos de qualificação do ambiente e a gente 

destacou aqui em amarelo (slide) especialmente, aquelas que estão mais ligadas a 

essa proposta de operação, tem a ver aí com implantação do espaço público, vocês 

vão ver isso um pouco mais a frente, a qualificação urbanística e ao desenvolvimento 

dessa área de centralidade ali da via caracterizada da Rua Itapecerica, qual é o 

procedimento que a gente observa, que o poder público tem que observar na 

construção de uma operação urbana simplificada? Bem ele é um procedimento longo 
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e esse momento aqui é um momento já intermediário do procedimento, porque antes 

da gente chegar aqui, o empreendedor apresentou uma proposta para o município, o 

município avaliou, verificou se aquela proposta tinha interesse público quer dizer qual 

é o interesse da cidade na implantação daquela proposta então dá um parecer 

favorável para o empreendedor, a partir daí o empreendedor fica com o dever de casa 

de desenvolver todo o estudo humanístico da área, entender qual é a característica 

desse lugar que ele quer empreender, quais são as carências desse espaço, inclusive 

ele faz uma conversa com a população por meio de entrevistas e etc. e constrói esse 

estudo e de uma certa maneira também ele  já organiza já aprimora sua proposta a  

partir desse estudo, esse estudo volta para o poder público que com base nessas 

informações todas estabelece uma proposta, primeiro calcula o valor da contrapartida, 

a quanto vale esse benefício que vai ser dado pelo empreendedor ou que pode ser 

dado pelo empreendedor dentro da operação e faz uma proposta de pra onde vai esse 

recurso na área imediata da implantação do empreendimento, feita essa proposta 

quer dizer tem uma proposta do empreendedor e tem uma proposta da prefeitura pra 

implantação da contrapartida aí a gente chegou nesse âmbito hoje é onde está esse 

quadradinho vermelho aqui (slide), então aqui é a apresentação da proposta, é o 

parecer favorável do município, a construção dos estudos pelo empreendedor, a 

avaliação do município com cálculo de valor de contrapartida e definição da 

destinação do recurso e agora a gente veio fazer essa audiência para ouvir a 

população. A partir dessa audiência aquilo que for discutido aqui é incorporado a 

proposta e aí sim é que a proposta é encaminhada para os vereadores fazerem a 

discussão na câmara para depois isso virar uma lei e de fato ocorrer se for o caso em 

funcionamento, então por isso que eu digo que é um momento intermediário, a etapa 

interna da prefeitura já está posta e finalizada e a gente ainda tem toda discussão na 

câmara na qual você também pode participar. Pode passar Cris (slide). Qual é a base 

letal desse instrumento da operação urbana? Tem uma lei federal que é o estatuto da 

cidade que é uma lei de 2001 que distribui o manto federal as operações urbanas, o 

plano diretor do munícipio que é recente foi aprovado no ano passado mas que o 

plano anterior também trazia planos para operação urbana simplificada então, está 

dentro do plano diretor e a gente tem dois decretos que específicos que trabalham 

com a questão de regulamentação, de procedimentos da operação urbana 

simplificada no município, o primeiro é uma regra específica para obras inacabadas e 

esse o intuito das discussões que a gente faz hoje de um empreendimento que vai ser 
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desenvolvido, é em cima dessa obra inacabada que tem logo aqui em cima na 

Itapecerica, a proposta do empreendedor é para essa obra, pra finalizar essa 

edificação e uma outra que também estabelece o procedimento de caráter geral para 

operação urbana simplificada e que ficou estabelecido naquela regrinha que eu 

mostrei no slide anterior, todo passo a passo pode ser observado, bem essa foi uma 

especificação geral e eu vou abrir a palavra para a responsável pelo empreendimento 

e depois volto mais um tempinho pra poder apresentar para vocês a proposta de 

destinação dos recursos que foi desenvolvida pela equipe técnica. 

 

Rosa Mônica (Arquiteta): Boa noite, gente! Meu nome é Rosa Mônica, eu sou 

arquiteta e sou a responsável técnica não só para acompanhar esse processo da obra 

simplificada mas também uma das que fez o projeto arquitetônico, porém, antes de 

apresentar minha parte, esse slide é um slide que aponta quem é o empreendedor no 

caso a FacisaBH agente está na sede e ninguém melhor que o diretor para falar um 

pouquinho, em linhas gerais propriamente do que se trata. 

 

Antônio Baião (Diretor da FacisaBH): Boa noite, pessoal! A FacisaBH já está aqui 

na Lagoinha desde 2002 desde quando começou suas operações e surgiu em 2014 

essa possibilidade de obras inacabadas, tendo algum incentivo para que sejam 

cumpridas a própria finalidade oficial do imóvel é a utilização, então nós propusemos 

a época à prefeitura essa transformação do prédio que seria prédio residencial para 

transformar-se no prédio da Facisa e a partir desse parecer começamos esse 

processo de operação de obra simplificada e a Facisa gosta muito daqui da Lagoinha, 

tanto que está saindo da Lagoinha para a Lagoinha só da Avenida Antônio Carlos para 

a rua Itapecerica e com essa ideia de mais que um prédio da sede, essa contribuição 

para o bairro que vai ser apresentada daqui a pouco, então a ideia é a gente 

demonstrar e esclarecer eventuais dúvidas e muito em breve podermos mudar lá par 

nosso prédio e revitalizar para que ela fique mais limpa para a população da 

Itapecerica, já fizemos um jardim lá em frente que era depósito de lixo, então já está 

tratado, pensamos tem pouco verde então vamos trabalhar para melhorar essa 

quantidade de verde para ter revitalização no bairro, muito obrigado! A Facisa é 

mantida pela empresa Baião Consultoria e Contabilidade que para o MEC a faculdade 

precisa tem um interlocutor que nesse caso é uma empresa de contabilidade e a gente 

está sempre à disposição para estar junto com a comunidade, sabendo que o apoio 
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da comunidade é muito importante, é sempre importante para a empresa ser bem 

vista bem desejável e enfim contribuir de fato com coisas boas e então muito obrigado 

e eu retorno a Rosa Mônica. 

 

Rosa Mônica: Bom gente eu vou então começar apresentando, eu vou falar um pouco 

da localização, da inserção urbana do projeto, vou mostrar algumas imagens que dão 

ideia do que é a arquitetura do edifício, do espaço que vai existir em frente e vou dar 

alguns dados do projeto, alguns números com relação à área, a audiometria, o número 

de alunos, uma meta assim de super lotação vamos dizer assim, então essa imagem 

(slide) ela primeiro mostra a imagem aérea da cidade, mas uma visão macro aonde a 

gente tem aqui a rua Itapecerica, a imagem não está numa resolução muito boa mas 

dá para vocês terem uma ideia, essa é a localização do lote num contesto assim mais 

geral, o centro da cidade está aqui, a avenida Antônio Carlos é essa marcada em 

amarelo e a Itapecerica aqui, a próxima imagem é uma imagem que mostra um zoom 

mais aproximado, o terreno é um terreno que existe hoje um esqueleto, uma estrutura 

que fazia parte, aqui está a Itapecerica, nós estamos aqui mais ou menos, este é o 

prédio da receita federal, o terreno de frente que é alça do viaduto Senegal e faz parte 

do complexo de viadutos da Lagoinha. A imagem a seguir mostra uma resolução 

melhor, então a gente pode ter uma ideia melhor, esse projeto era um projeto 

composto de cinco torres de apartamentos onde três torres foram construídas, 

habitadas, tiveram etapas de construção conhecidas como edifício Paulete e as duas 

torres remanescentes foram uma obra inacabada durante décadas, existia um alvará 

de construção que foi sendo renovado pela família ao longo dessas décadas até 2011 

mais ou menos 2012, quando então a parte de cobrança, a legislação caducou e aí 

não houve a possibilidade de terminar tudo aquilo que seria possível que eram duas 

torres, cento e quarenta e quatro apartamentos, aproximadamente dois pavimentos 

mais doze pavimentos típicos de apartamentos, mais dois andares inferiores de 

garagem e estacionamento, então não é mais possível executar dessa forma, foi aí 

que apareceu o último decreto dessa operação para obra simplificada que o José Júlio 

explicou agora a pouco das obras inacabadas de 2014 e aí paralelamente esse terreno 

ainda é da família do Regis que eram os proprietários do terreno  e com isso surgiu o 

interesse da Facisa que já era um interesse antigo e as coisas acabaram se 

convergindo, então surgiu a ideia de elaborar um projeto, caracterizar um 

empreendimento para que houvesse um parecer positivo da prefeitura e aí sim 
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desenvolver um projeto arquitetônico e buscar todo esse processo de aprovação, 

então no próximo slide esse início de processo que começou em 2014 mais ou menos 

até 2016 a gente está numa outra legislação, os parágrafos que estão aqui são 

parágrafos antigos eu vou explicar melhor no slide seguinte que trata dos novos 

parâmetros relacionados ao plano diretor que entrou em vigência agora em fevereiro 

de 2020, então assim, aqui fala algumas informações técnicas com relação a situação 

do terreno na legislação atual então o parâmetro mais importante da gente apontar 

tem a ver com o conhecimento de aproveitamento, ou seja, a quantidade de área 

construída que poderia ser executada nesse local e que a legislação vigente permite, 

nesse aspecto que a operação urbana vem para possibilitar a construção um pouco 

maior do que seria possível construir dentro dos parâmetros legais, então a gente 

desenvolveu um projeto, aqui tem algumas imagens, aqui tem um resuminho, hoje o 

terreno faz parte de um zoneamento que se chama ocupação 2 na linha anterior era 

zona de adensamento distrito 2, então ele continua mais ou menos com as mesmas 

características, ele faz parte de uma área de deslizes especiais, exatamente por fazer 

parte de um contexto que é de interesse da população, do poder público, do cidadão 

que é a Lagoinha, por ter uma história, toda um acervo patrimonial importante e faz 

parte também uma outra operação que não é o caso agora falar, então o próximo slide 

ele vai mostrar endereço completo, número desse processo que a gente está 

conduzindo na prefeitura desde 2014, o responsável legal que é o Antônio Baião e eu 

como a arquiteta principal. O projeto foi desenvolvido em parceria com a ... arquitetura 

e aqui a gente tem duas coisas importantes que seriam assim: qual o interesse público 

nesse empreendimento no local? Permitir a revitalização urbanística do 

empreendimento, é uma obra inacabada, é um objeto que não contribui muito para a 

paisagem urbana da cidade; zelar pelo cumprimento da função social da propriedade 

que precisa se prestar a um uso e não continuar vazio sem ser utilizado; melhorar a 

paisagem urbana; promover qualificação da unidade de vizinhança e diversidade de 

uso do complexo urbano da Lagoinha e Bonfim. O interesse particular que seria do 

parceiro, do empreendedor: viabilizar a revitalização do empreendimento com 

aproveitamento diferente do que a legislação permite, ou seja, poder se construir mais 

do que aquilo que a gente construiria se fosse aprovar o projeto original, num processo 

regular da prefeitura sem passar por todo esse processo de operação que a gente 

está passando, não para um lugar residencial mas para a sede de uma instituição de 

ensino que é a Facisa, a localização, acho que todo mundo já se situou um pouco 
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aqui, os próximos slides tem algumas fotos que mostram o estado atual, essas três 

fotos são todas a partir da própria rua Itapecerica, esquerda, direita, ali tem ela subindo 

no nível que antes era uma área descoberta e tiramos foto da torre da esquerda que 

é o esqueleto que está construído com quatro andares e aqui são imagens da 

vizinhança, o edifício que está, você estando de frente pro lote o edifício está 

localizado imediatamente a esquerda e aqui imediatamente a direita e lá na última foto 

destacando um objeto que é muito importante para a vizinhança que faz parte ao 

conjunto de casas de estilo moderno que também faz parte de um conjunto de imóveis 

de interesse de tombamento, de fazer parte do histórico aí da Lagoinha  e o projeto 

busca em seus vários aspectos respeitar essa vizinhança, aqui tem uma imagem a 

partir do edifício, observando um  pouco o complexo, os viadutos, o outro lado da 

Antônio Carlos e aqui uma vista a partir do esqueleto mostrando a vila de casas que 

pegam ali na lateral, essas são imagens antigas do bairro, só pra destacar que a gente 

teve todo cuidado em pensar assim não só nas tipologias arquitetônicas existentes, 

materiais, toda história do bairro a gente já contou aí ao longo dessas décadas, para 

vocês terem uma ideia essa é a Itapecerica, todos esses pontinhos amarelos são bens 

casas, edifícios que tem algum interesse de tombamento e de preservação para 

contar a história o que está em magenta ali são edifícios tombados, mais algumas 

imagens casa da loba que é uma casa pra frente da Itapecerica em relação ao centro. 

E aí começa a proposta da apresentação do prédio desse edifício aí inserido no local, 

essa imagem que mostra aí uma coisa que aconteceu no meio do percurso, que foi 

assim quando a gente estava desenvolvendo o projeto arquitetônico, tentando 

solucionar os espaços, problemas para adequar todos os usos da faculdade, 

observaram esse terreno ali em frente vago e em conversa com o Baião também e aí 

surgiu a ideia de agregar esse espaço vazio que faz conexão da Itapecerica com a 

Antônio Carlos, essa alça é o viaduto Senegal e tem algumas casinhas que também 

são ideia de tombamento e o terreno entre a casa e o prédio da receita aí a gente deu 

a ideia pro Baião de adquirir esse terreno para que ele fizesse parte de um projeto 

maior aí do projeto urbanístico e em negociação com a prefeitura a ideia foi de que 

isso aí pudesse entrar também como parte da contrapartida que acho que será 

explicado melhor no final, porque seria a compra de um terreno para projetar e 

construir um espaço público, uma praça, um espaço de transição entre a Itapecerica 

e a Antônio Carlos, uma forma de conexão entre as vias e isso como um espaço pra 

cidade entre as pessoas onde todos os cidadão teriam acesso, aqui são desenhos 
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mais técnicos mas que vão só mostrar que uma das limitações que a gente tinha era 

a questão da audiometria ou seja, da altura total da edificação, então o cuidado que a 

gente teve foi em pensar em não subir muito esse edifício, menos que do que o 

esqueleto, ele fica bem abaixo das três torres do edifício Paulete e ele é bem mais 

gentil também com a altura das casas. Essa é uma imagem, mais à frente eu vou 

explicar melhor essa história da altura das edificações porque tem um diagrama pra 

explicar isso melhor, aqui tem algumas imagens coloridas que mostram o edifício 

como ele seria construído, afinal de contas a faculdade talvez seja o horário de maior 

funcionamento dela de manhã e  à noite, então é muito importante qual é a imagem 

dessa faculdade pra cidade a noite inclusive e isso é um ponto positivo porque uma 

das formas da gente trazer segurança para o lugar é ocupar, então ocupar a noite, 

trará benefícios para o lugar, essa é uma imagem diurna a partir do terreno em frente 

então a gente teria na Itapecerica uma posição central ali do edifício, é um edifício que 

a gente está tentando trabalhar através do projeto alguns aspectos de 

sustentabilidade com aproveitamento de água de chuva, coisas que vão trazendo 

benefício não só pro edifício propriamente como pro entorno ali, essa é uma visão 

interna, as duas torres hoje tem um formato em H, são dois blocos conectados, a ideia 

é que a gente ganhe mais área sem verticalizar demais a gente cria um apto que pra 

escola é tranquilo que é um espaço de convivência de socialização e as circulações 

são conectadas por passarelas, essa imagem dá uma ideia disso naquela laje do 

projeto onde a gente mostra o estacionamento é onde será instalada a cantina mesmo, 

naquela laje ali no terraço que será o espaço de convivência dos alunos, essa fachada 

é uma fachada mais baixa é um pouco pra esquerda, faz vizinhança a Avenida Nossa 

Senhora da Piedade então tem que ser um pouco mais baixa e no bloco da direita a 

gente vai ver outras imagens é que teria uma altura maior, ainda assim abaixo dos 

edifícios adjacentes, é bom destacar aqui que esse projeto ainda não passou pelo 

conselho de patrimônio para ser aprovado em relação a essas diretrizes que 

originalmente não seria aprovadas, tem que fazer audiometria mais próxima à rua, 

afastamentos laterais mas em função dos ganhos que o projeto traz pra região, dos 

aspectos positivos a gente conseguiu ter essa aprovação já, aqui mais uma imagem 

do alto, agora de um andar já mais superior, aqui de novo o terraço porque os últimos 

pavimentos eles são menores, essa é uma imagem mais geral a partir do viaduto 

Senegal que é aquela alça do viaduto que faz o retorno da Antônio Carlos, mostrando 

aí uma conexão do edifício com a praça que pretende-se que seja realmente um 
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espaço público que estabeleça essa conexão de ir e vir de mobilidade com a Avenida 

Antônio Carlos, aqui desse edifício a gente pode ver o bloco da esquerda mais baixo 

e o bloco da direita um pouco mais alto que faz vizinhança com o prédio de 

apartamentos, agora vai uma série de imagens aí eu gostaria de pedir atenção de 

vocês , uma atenção mais fixa porque eu vou passar duas gravuras que são imagens 

que mostram a inserção do bloco com a rua, foram montagens feitas a partir de fotos 

tiradas no entorno, sendo a primeira foto como é hoje e a segunda foto como o prédio 

inserido ali, a primeira imagem é na Itapecerica mesmo olhando no sentido centro e a 

próxima imagem mostra como o volume desse edifício aparece, a próxima é uma foto 

que a gente tirou daqui do terraço em direção a lá, a próxima a gente tira do outro lado 

da Antônio Carlos já na diamantina em frente aqui essa é uma imagem muito 

importante porque ela é uma foto tirada da alça do viaduto que mostra como está hoje 

um espaço degradado na questão dos esqueletos e mostra de frente como ficaria o 

edifício com essa praça como conexão, aqui é uma vista mais longe lá do centro, 

colégio Batista por ali também mostrando que a inserção não altera em termo de 

volume de audiometria, o viaduto vindo do centro vocês percebem a torre da igreja 

aqui e a imagem lá preserva um pouco a audiometria do conjunto embora seja um 

pouco mais alta do que a vizinhança imediata mas o conjunto ali não se destacou, 

aqui é uma foto que a gente tirou a partir da vila a gente não enxerga a vila a gente vê 

esse prédio aqui, então tem um corredor entre o prédio e ala das casas então a gente 

tirou uma foto do esqueleto e  do edifício construído, aqui de dentro também das 

casas, aqui tem alguns desenhos técnicos eu vou passar rápido porque é só pra se 

alguém tiver alguma dúvida pra saber que tipo de espaço, é um empreendimento que 

apresenta poucas unidades de vagas de estacionamento, no projeto original eram 140 

vagas, até em função da nova legislação que desincentiva o uso sobre rodas, e até 

mesmo o próprio uso da faculdade, o perfil dos alunos tudo isso , vamos estar com 

um estacionamento que vai estacionar no subsolo existente, meio subsolo com 32 

vagas de veículos, tem vagas pra motos, espaço para bicicletário pra pessoas com 

deficiências etc. Aí no térreo funciona a parte administrativa, vamos ter uma loja que 

vai compor a fachada, biblioteca, um pequeno auditório como esse aqui que pode ser 

utilizado também, esse é o pavimento da cantina eu já apresento algumas salas de 

aula, laboratórios são três grupos de escada vertical com elevadores e aí vem do 

terceiro ao sexto que são andares de salas de aula, os dois últimos que são o sétimo 

e o oitavo são andares pequenos que complementam as salas de aula e tem aquela 
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função de ir diminuindo a audiometria do edifício para não compactar com a população 

na altura, aqui é o que a legislação permite em audiometria e o que a gente passa 

disso em mínimo em relação a esses pavimentos que tem uma área, essa é uma 

tabela resumo onde tem os pontos mais importantes que está nos slides, talvez seja 

interessante falar para vocês terem uma ideia em termos quantitativos do que é esse 

empreendimento aqui tem tudo, circulação, elevadores, escadas, estacionamento é 

de aproximadamente 12.500 metros quadrados, são 8 pavimentos mais o subsolo 

sendo que os dois últimos são dois pavimentos pequenos, a altura máxima tem duas 

medidas aí a primeira a gente tem um parâmetro a ser seguido aí que vem do 

ministério da aeronáutica que é de altura máxima de 30 metros então a gente está 

abaixo disso e a segunda medida é que se a gente contar mais embaixo a gente tem 

um pouco maior, a referência do ministério é um pouco diferente, esse número está 

errado tá gente esse aqui a gente fez uma conta com esse número sendo o total de 

alunos por turno e a gente fez uma conta considerando a exigência mínima do MEC 

de metros quadrados por aluno e também considerando os dois turnos mas pra vocês 

terem uma ideia atualmente a faculdade tem 1100 alunos mas a meta é ter 3500/4000 

na sua população máxima nesse empreendimento essa é uma informação importante 

pra entender um pouco sobre a questão dos impactos de ir e vir principalmente 

comunidade então como eu já comentei as vagas né 32 para veículos leves, 24 para 

motocicletas e 30 para o bicicletário, atende ao conceito novo que está inserido no 

projeto novo que onde você permite uma interação maior entre o público e o privado 

e você pode conseguir isso de várias formas, uma delas é o comércio que seria uma 

loja ligada aos serviços prestados pela faculdade e estabelece uma segurança pra 

rua, então é uma questão importante aí , acesso independente para o auditório, foi 

feito um estudo de impacto por uma outra empresa de engenharia verde  que pegou 

o projeto, todos os dados, realizou entrevistas junto a vizinhança a população pra 

mostrar e caracterizar muito bem esse empreendimento, buscar como interver em 

detalhes de impacto na vizinhança e isso está resumido um pouco nesse número de 

slides aí, o slide seguinte ele está distribuído quais seriam os viáveis entre veículos 

pesados, veículos leves, transporte coletivo, a pé, bicicleta, talvez se for importante o 

baião possa dar alguma informação de como essas coisas acontecem hoje, ou seja, 

como o aluno da Facisa predominantemente chega na faculdade, uma informação de 

modal de transporte que ele utiliza, isso tudo são questões importantes pra gente 

entender qual é o impacto do empreendimento estar lá. Aí o que está destacado (slide) 
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faz parte da equipe, detalha as pessoas que trabalham nisso, tem a secon engenharia 

que contribui na gestão desse processo, a própria prefeitura que foi uma parceria 

muito importante não posso deixar de registrar e claro toda equipe por traz que apoia 

isso tudo, então eu agradeço a atenção, qualquer dúvida estou à disposição. 

 

 Alguém da plateia: Eu gostaria que você falasse pra nós sobre o impacto sonoro 

que pode causar tudo isso aí, principalmente no condomínio Paulete. 

 

José Júlio: Nós vamos só terminar a apresentação aqui de mais um segmento e em 

seguida a gente vai abrir a palavra a Rosa vai poder esclarecer essa questão com 

vocês e todas as outras que aparecerem aqui, é só pra gente poder finalizar a 

apresentação e abrir a palavra pra todos, está bem? Então vocês viram a proposta do 

empreendedor é de recuperar esse edifício que está abandonado que não foi 

concluído e implantar uma unidade. Como agente colocou no início, o empreendedor 

tem um benefício, então tanto eu quanto a Rosa falamos que o empreendedor vai 

poder construir um pouco mais do que a regra geral da legislação se obviamente a 

operação urbana for aprovada etc. E o que que acontece esse benefício tem que 

retornar para aquela área que está sendo objeto da operação, esse benefício que 

retorna para a população é o que a gente chama de contrapartida, então o que 

acontece calcula-se quanto o empreendedor está economicamente ganhando e este 

recurso que o empreendedor está ganhando como benefício ele tem que ser 

transferido pelo empreendedor para a população e aí terá a contrapartida, então a 

contrapartida é pensada pelo empreendedor a partir de uma conta que é feita pela 

prefeitura, a prefeitura vai medir quanto ele está ganhando economicamente de 

benefício e vai dizer olha você tem que  pagar tanto e investir esse recurso na área, 

então isso é diferente já vai até responder um pouco a pergunta da senhora de 

situações de impacto que o empreendedor pode gerar e que ele tem que resolver 

independentemente de contrapartida, então se o empreendimento faz barulho ele tem 

que tratar acusticamente se o empreendimento vamos dizer assim, ele atrai um 

número maior de pessoas tem que ter um espaço maior para acomodação não é o 

caso aqui mas se ele atraísse um número muito grande de veículos ele ia ter que ter 

alguma solução para resolver esse tipo de questão, então uma coisa é o 

empreendedor resolver um problema que ele mesmo causa ele tem que fazer isso 

independentemente de qualquer coisa à outra coisa é ele prestar um benefício para a 
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contrapartida para a comunidade em função daquele benefício que ele recebeu, então 

por exemplo a questão do som ela é um pedido de dedução de impacto, ele tem que 

resolver esse problema que ele está causando a outra coisa é a contrapartida é o 

recurso que ele está dando e a prefeitura junto aqui a audiência define para onde o 

recurso vai, então como ele pode calcular a contrapartida você faz uma conta em que 

você vai apurar economicamente o benefício que o empreendedor está recebendo aí 

esse recurso vai voltar, apropria lei da operação vai dizer olha esse recurso é tanto 

para ser investido nessa intervenção, nesse lugar, está bem? Então o cálculo que a 

prefeitura fez foi de que a contrapartida ficaria em torno de 3 milhões, 3.189.427,00 

esse recurso na proposta feita pela prefeitura ele seria dividido em dois pacotes, o 

pacote maior equivalente a 2,3 milhões seria investido na qualificação do espaço 

público adjacente ao empreendimento, na implantação da praça no espaço público 

para uso da população e o 0,88 ficariam para o empreendedor investir em cuidado 

desse espaço da manutenção, ser responsável por esse espaço, pelo cuidado desse 

espaço por dez anos, então quer dizer o empreendedor implanta o espaço, ele tem 

que implantar com esse recurso e além disso ele fica obrigado a manter esse espaço 

por dez anos , quer dizer isso garante que o espaço vai estar sempre bem cuidado, 

bem conservado e mantido para a população, este é um espaço da cidade, é uma 

praça como qualquer praça da cidade, qualquer pessoa pode frequentar, não é um 

espaço da faculdade é um espaço da cidade como uma praça como um parque como 

são os espaços públicos da cidade, então nós vamos fazer alguma coisa que o 

empreendedor vai ter um recurso que vai ser usado para qualificar a cidade e não tem 

relação com o empreendimento, quer dizer o empreendedor não pode falar um dia a 

não quero mais isso eu vou fechar ou só entra o aluno da faculdade é um espaço 

público. Esse é um desenho (slide), é uma planta, talvez o desenho não seja muito 

claro para entender mas eu vou tentar explicar, aqui para que todo mundo se situe é 

o viaduto Senegal então aqui está a Antônio Carlos passando embaixo do viaduto, 

aqui são os prédios inacabados que vão ser objeto da implantação da faculdade e 

toda essa área hoje aqui, tem umas casas aqui que são antigas então são de interesse 

de preservação e toda essa área que está marcada em verde passaria a constituir 

uma praça, você teria como sair ali da Itapecerica atravessar inclusive se fosse o caso 

passando por debaixo do viaduto e chegar até a Antônio Carlos, um pedestre poderia 

fazer isso, então a proposta é o empreendedor vai adquirir essa área e vai implantar 

a praça com todos os equipamentos da praça e cuidar da praça por dez anos contados 
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a partir da operação, aqui está uma imagem um pouco mais clara, isso é como é hoje 

e isso é como seria com o prédio implantado e a praça de uma forma escalonada, 

vamos lembrar que esse terreno não é plano a Itapecerica está mais alta do que a 

Antônio Carlos então essa praça vai funcionando com uma escada bem gentil, ela vai 

descendo devagarzinho com espaços mais amplos para as pessoas poderem 

permanecer com espaços de bancos, de permanência para lazer da população até 

chegar aqui em baixo na Avenida Antônio Carlos, aí tem uma imagem que mostra isso 

bem melhor, então vocês vejam na Itapecerica está o prédio e aí a praça vem tem 

uma parte mais ampla no começo e depois ela desce com uma escada com degraus 

deitados quer dizer é uma escada que dá para as pessoas assentarem, não é uma 

escada convencional é um espaço que vai descendo até que a gente consiga chegar 

lá na Antônio Carlos e as edificações que são edificações antigas que são edificações 

preservadas elas continuam aqui então na verdade o pedestre vai poder dar a volta 

nesse espaço todo, circular em volta das casas e chegar até lá embaixo, aí uma vista 

um pouco mais próxima do prédio uma foto que a Rosa já até mostrou, pode passar 

a próxima Cris e aqui a gente consegue ver bem o grande espaço da praça depois 

esses degraus que vão até constituindo uma espécie de um teatro onde você pode  

ter apresentações embaixo as pessoas podem sentar nesse ponto, tem a 

possibilidade de conectar direto no viaduto aqui pelo outro lado e trazer um espaço de 

lazer pra área da Lagoinha que é uma carência que a gente detectou inclusive tem as 

entrevistas que foi identificado pra essa área daqui então particularmente nesse caso 

a equipe técnica da prefeitura enxerga que o fato de se dar um andamento para a 

edificação que está lá parada já é um fator positivo, você vai trazer vida, você vai 

trazer movimento  pra rua vai trazer um pouco mais de segurança, mas além disso 

existe todo esse recurso da contrapartida que está sendo apresentado na forma de 

apresentação e manutenção dessa praça, acho que esse é último né? Então é isso, 

está feita a apresentação da proposta do empreendedor a apresentação da proposta 

de investimento da contrapartida pela prefeitura e agora a palavra está aberta a vocês 

que estão sentados aqui para tirar dúvidas, para fazer sugestões, para fazer 

questionamentos, na medida do possível nós vamos esclarecendo, a equipe técnica 

da secretaria de política urbana está aqui para esclarecer também os detalhes nós 

estamos à disposição, então eu já vi que algumas pessoas levantaram e estão aqui 

pedindo a palavra, a gente tem outro microfone? Ou é só o daqui da frente? Porque 

se for só o daqui da frente eu vou pedir pra todo mundo levantar e fazer a fala no 
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microfone, pedir para se identificar e falar de onde é e qual a relação que tem aqui 

com a Lagoinha e em seguida o questionamento. A Rosa deu uma sugestão de antes 

de abrir a palavra pra vocês responder as perguntas que a senhora fez e em seguida 

eu abro já pra perguntas. Senhora, faça a pergunta por favor no microfone que a gente 

grava a audiência. Vou pedir pra senhora se identificar e fazer a pergunta, está bem? 

 

Ângela (Representante da comunidade): Oi gente, boa noite! Meu nome é Ângela 

eu sou sindica do edifício Paulete, e assim, estou gostando demais do projeto só que 

tem algumas coisinhas né que a gente precisa esclarecer, o nosso edifício ele tem 

144 apartamentos e ele vai ser prejudicado ou não com o barulho advindo da 

faculdade, então nós somos vizinhos atrás do prédio, então tem a questão do barulho 

de alunos, barulho do sinal e só assim de frente para o prédio nós temos 36 

apartamentos, são 36 moradias, o nosso condomínio são 184, então são 36 que vão 

ser atingidos caso a arquiteta no projeto não tenha se preocupado com essa questão 

e outra coisa também é que fora esses 36 apartamentos os nossos corredores que 

limitam os blocos eles também vão pegar esse barulho, esse barulho também vai 

entrar por ali que é a nossa janela é por ali que entra o ar então nossa preocupação é 

grande, será que a arquiteta nesse projeto maravilhoso que está ali, ela se preocupou 

com a questão do barulho com o vizinho? Porque aqui toda vez não foi falado do 

edifício Paulete, nós fomos mencionados tudo bem não fomos esquecidos só que a 

preocupação nossa é que ao longo dos anos aquele edifício já trouxe malefícios pra 

nós em forma de dengue, é preocupação com dengue é preocupação com aquela 

estrutura toda caindo, nós estamos com um barranco lá não sei nem como falar essa 

parte aí, nós estamos com uma árvore caindo lá nesse edifício então são questões 

tudo que acontecer com eles nós vamos ser afetados, nós somos os primeiros a ser 

afetados porque esse lote junto com o edifício Paulete era uma coisa só, então tudo 

que acontecer lá vai afetar a gente, então por isso eu queria deixar bem claro vai ser 

bom, vai ser maravilhoso desde que eles se preocupem com a questão do barulho 

isso surgiu agora, era só isso, obrigada! 

 

José Júlio: Vou sugerir que façam três perguntas aí a gente vai respondendo quem 

achar melhor aí responder as perguntas. 
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Antônio Vital (Representante da comunidade): Boa noite! Eu sou Antônio Vital 

morador da Lagoinha desde que eu nasci e sou o sindico do condomínio Nossa 

Senhora da Piedade, então eu gostaria de fazer três considerações, primeiro pegando 

carona com a colega ali a gente vai ter um impacto mas eu acho que o benefício vai 

ser bem melhor do que o impacto hoje a gente tem, está degrada a área, usuários de 

drogas e eu acho que essa ocupação vai melhorar mas minha preocupação é a 

seguinte com essa intervenção aí, está contemplado o entorno? Por exemplo, eu vi 

aqui está um pouquinho maquiado, o condomínio Nossa Senhora da Piedade está 

degradado, ele está com a fachada toda deteriorada, caindo aos pedaços, tem projeto 

de tombamento, o condomínio não tem dinheiro porque condomínio é o que é rateio 

para pagar as despesas ordinárias eu não tenho 100 mil reais em caixa para fazer tal 

obra, então primeira pergunta, vai ter o apoio da prefeitura, já está arrumando aí? Ou 

só vai fazer o prédio dentro do muro da Facisa e o resto ficar do jeito que está? Está 

é a primeira situação; a segunda é de ordem política, estamos em um ano político 

como você deixou bem claro a gente está em uma fase intermediária né a gente 

precisa ainda do legislativo e depois da aprovação do executivo e ai corre risco desse 

projeto por ser um ano eleitoral a gente não sabe, sabe né que em maio começa a 

campanha e isso tudo para, tem um cronograma previsto que garante esse 

empreendimento? E mais se essa legislação está vinculada de tal forma que 

independente de quem ganhe a eleição seguinte ele vai ser mantido, essa é a segunda 

situação e terceiro é a questão, eu sou o sindico lá desde agosto pode ser que tenha 

ocorrido (deixa eu ver aqui se tem alguém de lá, não tem) pode ser que tenha 

acontecido na administração anterior mas eu não fui procurado, eu não estou vendo 

ninguém do condomínio Nossa senhora da piedade aqui então eu acho que houve 

uma falha da prefeitura mas eu conheço bem eu sou servidor municipal a 27 anos eu 

sei como é que a coisa funciona e nós não fomos procurados, estamos ali do lado do 

empreendimento eu fiquei sabendo através do whatsapp então eu acho que faltou 

esse diálogo um pouco mais com a comunidade mais envolvida é só essas três 

situações, obrigado! 

 

Germano (Representante da comunidade): Boa noite! Meu nome é Germano e 

trabalho no Bonfim já a treze anos, em primeiro lugar eu gostaria de saber se tem 

representante aqui da prefeitura da câmara...? 
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José Júlio: Da prefeitura eu sou representante, da câmara eu não estou vendo 

ninguém aqui mas tem representante do conselho de políticas urbanas aqui também. 

 

Germano (Representante da comunidade):Bacana, então quando o Baião... 

(inaudível) eu participei ativamente por parte dele da implantação. 

 

José Júlio: Ah você fala da implantação do parceiro? 

 

Germano (Representante da comunidade): Isso do parceiro, na época falava-se 

tanto em revitalização da Lagoinha do bairro Bonfim e volta e meia tem isso eu estou 

vendo os moradores aqui do entorno, prédios, essas coisas assim falando da 

contrapartida, no meu entender eu acho que uma praça não é uma contrapartida eu 

acho que tem que fazer alguma coisa que seja pros moradores, está cheio de imóveis 

degradados quando a atendimento prático igual ... (inaudível) é uma contrapartida 

boa, o shopping Itaú Power lá em Contagem fez até vias, o extra fez passarela aqui 

eu acredito que praça não seria uma boa contrapartida eu acho melhor revitalizar a 

rua Itapecerica ou os prédios no entorno que os moradores estão propensos e tem 

esperanças de melhoria, obrigado! 

 

José Júlio: Gente deixa só eu terminar de esclarecer algumas questões, desculpa eu 

esqueci o nome do senhor. 

 

Antônio Vital (Representante da comunidade): Antônio. 

 

José Júlio: Antônio vamos lá, a primeira pergunta que o senhor fez foi em relação à 

questão da... 

 

Antônio Vital (Representante da comunidade): Se vai ser contemplado o entorno. 

 

José Júlio: Isso, vamos lá o recurso da operação urbana, se a operação urbana for 

aprovada ele é um recurso público então o município não pode gastar o recurso em 

um imóvel privado ele é inferir a esse propósito eu entendo a situação do imóvel do 

senhor mas há outros na mesma condição e não tem como explicar o porquê o recurso 
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é para o imóvel do senhor e não é pra outro e etc. A gente não pode gastar um recurso 

público em um imóvel privado. 

 

Antônio Vital (Representante da comunidade): Queria verificar se não tem um 

auxílio. 

 

José Júlio: Bom aí existe esse caminho mas não é dentro da operação, o caminho 

que o senhor pode buscar é o seguinte é a diretoria de patrimônio que o órgão que 

cuida lá da indicação de tombamento do seu imóvel, ela pode indicar as linhas de 

financiamento que o senhor vai ter para recuperar o imóvel, a partir do momento que 

o imóvel for tombado vocês passam todas as unidades a ter isenção do IPTU. 

 

Antônio Vital (Representante da comunidade): Já tem. 

 

José Júlio: Já tem, então eu sugiro entrar em contato com a diretoria de patrimônio 

para poder buscar o recurso, porque existe recurso, existe linhas de financiamento, 

existe lei de incentivo e por vezes as pessoas conseguem trabalhar e recuperar os 

imóveis. Sobre a continuidade do projeto nas eleições desse ano, o compromisso 

desta gestão é dar andamento a esse projeto, nós estamos trabalhando isso a rosa 

falou que desde 14 mas de uma forma mais efetiva nos últimos um ano e meio 

digamos assim e o nosso objetivo é encaminhar esse projeto de lei o mais rápido 

possível à Câmara municipal, pra que? Pra garantir que ele consiga tramitar antes do 

processo eleitoral começar a tumultuar as discussões, uma vez aprovado esse 

projeto, ele deixa de ser uma questão da gestão atual e passa a ser uma obrigação 

de qualquer prefeito, então aprovou o projeto ele deixa de ser uma proposta de 

governo e vira uma proposta de Estado, ou seja, todo mundo que vier tem que cuidar 

dele né, o projeto de fato tem que ser aprovado e sobre a questão do contato como 

condomínio, com os vizinhos, a gente sabe que a pesquisa, o contato não acontece 

com todo mundo por isso a importância desse espaço da audiência porque é um 

espaço que a gente consegue abrir a palavra para o senhor vir aqui fazer os 

questionamentos porque é muito mais efetivo né, as vezes tem gente que não gosta 

de responder a pesquisa ou talvez não tem o nível de aprofundamento que a gente 

consideraria ideal e por isso a gente faz essa discussão dentro da audiência, perfeito? 

Esclarecido? Bem só um minutinho, sobre a questão da contrapartida, da praça, etc. 



 

Audiência Pública realizada em 10 de março de 2020 – Belo Horizonte - BH 

18 

Olha como eu falei não dá pra investir um recurso que é público na recuperação dos 

imóveis eu até concordo com você que seria muito legal se a gente pudesse mas a 

gente não consegue, no entanto, aí eu já vou bom isso a gente vai fazer no final mas 

eu já vou antecipar, existe uma discussão em curso já de fazer uma grande operação 

urbana para a área da Lagoinha, Bonfim e do lado do Centro e do Barro Preto aonde 

o recurso ele vai ser muito maior, a gente pode começar a discutir outras 

contrapartidas de maior porte e a gente já fez uma audiência pública da alteração 

consorciada e vamos fazer a segunda, dia 21 né Thiago? Vai ser um sábado pela 

manhã, nós vamos fazer em uma escola que fica aqui atrás do Odilon Behrens, Escola 

Municipal Belo Horizonte então eu já faço um convite pra todos é uma discussão que 

não é só sobre essa quadrinha da Itapecerica é uma discussão que pega a Lagoinha 

que pega o Bonfim que pega o outro lado da Lagoinha do lado de lá da Antônio carlos 

que pega parte do Centro e o Barro Preto e pega até um pedacinho ali do carlos 

Prates, então já é um convite que eu faço pra todos, na primeira audiência a gente 

teve pouca participação a gente espera que a gente tenha muito mais participação 

agora inclusive estamos levando isso para um sábado de manhã pra dar muito mais 

condição das pessoas que trabalham poder participar, então esse tipo de situação que 

o senhor está colocando vai ser muito discutido lá já estou te convidando para 

participar do dia 21 e a gente vai contemplar o seu interesse, vou passar a palavra pra 

Rosa, senhor só um minutinho, pra ela responder a questão do barulho do 

empreendimento em seguida a gente abre para as perguntas de novo. 

 

Rosa Mônica: Ângela né? Seu nome, obrigada Ângela pela pergunta é muito 

pertinente viu, super importante e eu quero tentar te tranquilizar, a gente teve todo 

esse cuidado desde o início do projeto então eu vou tentar explicar quais foram as 

estratégias de projeto que a gente usou até o momento, lembrando que essa versão 

do projeto é uma versão, os desenhos que eu mostrei aqui é uma versão do ante 

projeto a gente tem uma outra fase do projeto que chama projeto legal que será 

aprovado lá na ... urbana depois que passar pela câmara dos vereadores, é um projeto 

técnico mais completo e claro depois vem o processo do executivo que vai levar a 

fazer a execução e durante o processo inteiro a gente vai agregando soluções no 

projeto e vão tentando contribuir para essas medidas mitigatórias ...(inaudível) é uma 

congregação do empreendedor para que ele impactue o menos possível a vizinhança, 

mas o que eu posso te falar até o momento, tem a ver com a concepção geral do 
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projeto, primeiro esses dois primeiros pavimentos (slide) que é o subsolo e o 

pavimento técnico onde acontece toda área administrativa: biblioteca, secretária, 

auditório e loja são pavimentos que estão abaixo daquela laje que vocês enxergam lá 

das suas janelas lá do edifício Paulete é como se fosse aquele pilotis que no projeto 

original dos apartamentos seria estacionamento, eram 144 vagas distribuídas ali e um 

pouco no subsolo é um pouco desse andar de baixo, bom então tem isso é um ruído 

de funcionários trabalhando ali como se fosse escritório, como se fosse um prédio de 

escritório, esse nível que é onde começa ter as salas de aula e talvez a lanchonete o 

próprio volume aqui dessas salas ao fundo né porque a lanchonete talvez fosse um 

local de emissão de ruído nos intervalos, ele está localizado no lado da rua, no terraço 

no lado da rua e a partir do terceiro até o último, observem que as duas torres elas 

seriam as duas torres originais de apartamentos, seria esse bloco (slide) esse bloco 

conectados com uma conexão vertical escada e elevador, o que a gente propõe um 

pavimento, um andar típico de salas de aula com um A que é coberto, que é um local 

de socialização e ao mesmo tempo é um local de ruído, eu sou professora universitária 

também, então que hora que faz barulho? Quando as pessoas chegam, quando elas 

sem e no intervalo, dentro de sala de aula em geral não a não ser que tenha uma 

atividade ali momentânea que o professor dá em sala mas isso não é a rotina então a 

gente, o movimento, o barulho é nos corredores que é a hora, hora do intervalo, da 

chegada e hora de saída, onde os corredores estão? Dentro, eles não estão nas 

fachadas laterais, nas fachadas laterais estão as janelas e a outra coisa que a gente 

faz é o seguinte, na fachada de fundo que dá para o edifício Paulete a gente tenta, 

não tem abertura de janelas, essas salas da ponta aqui, o que está posicionado nos 

fundos é onde a gente está locando laboratórios que em geral funciona tem que estar 

fechado porque usa ar condicionado, laboratório de informática, laboratórios de algum 

experimento ou alguma situação assim e é um número menor de alunos também 

então o nível de ruído é bem menor, nas fachadas laterais aí eu vou mostrar a gente 

tenta resolver isso com a vegetação porque árvore, vegetação  é um elemento de 

isolamento acústico tanto que em prédios no primeiro andar ali às vezes você sente 

menos barulho da rua do que alguém que está lá em cima porque você tem uma 

massa de árvores vegetativas, então a gente cria algumas jardineiras laterais nas 

duas fachadas tanto na que dá para frente como para o edifício residencial do lado  e 

o recua das janelas também atenua um pouco se por acaso tiver um ruído das salas 

de aula que é momentâneo, eu fico imaginando mais a  noite porque durante o dia 
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tem o zum zum zum da cidade então se passa ali carros e mais um monte de coisas 

mas a noite a cidade silencia um pouco mais então mas lembrando tudo isso e outra 

coisa na chegada por volta das dezenove o ruído ainda é maior porque as pessoas 

chegam aos fluxos mas para sair já melhora então é um ruído que dura pouco e nos 

intervalos o ruído fica dentro ou no terraço que dá pra rua evitando também as janelas 

da fachada de fundo, por exemplo ao contrário do prédio de vocês que tem janelas ... 

(inaudível) e por isso a preocupação, então a ideia é que a gente não coloque e 

aquelas que tiver estarão sendo usadas por espaços que você não precisa nem pode 

abrir a janela, geralmente são espaços que usam ar condicionado, espero que eu 

tenha esclarecido aí. 

 

José Júlio: Vamos ouvir a pergunta dele já em seguida abre para o senhor também. 

 

Davi (Representante da comunidade): Meu nome é Davi, eu trabalho aqui na 

Itapecerica a 12 anos, o que eu observei é o seguinte acho que tem alguém aí do 

conselho municipal de habitação, tem? Ótimo, e tem representante da regulação do 

plano? Tem? Vocês já ouviram falar na PEC 3000? Alguém pode me responder? PEC 

3000 constituída lá no meio de 2001 quando todas as cidades se adequaram para 

receber os recursos do governo federal, proclama que a aceleração do crescimento, 

a PEC 3000 é um espaço de 3000 metros quadrados e dentro desse espaço se estala 

cinemateca, área de lazer, área de algum evento de saúde, se for ter algum evento 

em saúde, essa área é usada e isso sai em aproximadamente 1 milhão e meio e aí 

nós vamos dobrar isso, 12.000 metros vamos dobrar isso? Aqui é aproximadamente 

de contrapartida 3 milhões não é isso? Então vamos dobrar essa metragem 6 mil 

metros o dobro do que o governo federal oferece para poder fazer isso o que eu vejo 

é o seguinte que a contrapartida que vem mexendo na alça do viaduto Senegal, 

escada, praça isso é muito irrisório pra mim é um valor simbólico, com isso se faz 

muito mais na região ou um empreendimento, quem está entendendo o que eu quero 

dizer? Então com isso se pode fazer muito mais, isso é muito irrisório pela situação 

caótica que nós vivemos aqui na Itapecerica ou seja, na região do entorno, isso é 

muito irrisório dá pra fazer bem mais, dá pra fazer aí pesquisa lá sobre a PEC 3000, 

o espaço o que a norma oferece aí vocês vão entender o que eu estou dizendo, eu 

vou deixar isso aqui já é uma fichinha pra coisa melhorar aí tá bom, muito obrigado! 
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Felipe Tales (Representante da Comunidade): Boa noite a todos, boa noite a todas! 

Eu sou Felipe Tales, eu sou fundador do viva Lagoinha que é uma iniciativa que 

conecta pessoas que acredita nesse território, cheguei aqui em 2007, já tem 13 anos 

que eu moro aqui e nesse território eu faço um trabalho hoje que é fazer passeios 

turísticos guiados com as pessoas que se interessam e as pessoas vem para 

conhecer a Lagoinha, essa proposta inclusive, essa proposta de contrapartida ela 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, foi amplamente discutido e aí deu origem ao programa de revitalização 

que começa pela rua Itapecerica o Enit não usa mais a... revitalização porque hoje nó 

somos quase 45 mil moradores, na verdade a gente precisa da requalificação de 

alguns espaços e a gente trabalha incansavelmente para chamar a atenção 

principalmente do poder público para o que não acontece aqui no território, não 

acontecia a muito tempo, então eu estou aqui primeiro para apoiar a iniciativa acho 

que algumas questões que eu tinha anotado ali já foram respondidas tecnicamente e 

dentro dessa proposta a gente está falando de entorno, dentro do que o amigo aqui 

colocou de o que mais entrar urbanisticamente, tem alguma previsão de, a rua 

Itapecerica é uma rua que parece ser larga mas ela é uma rua de mão dupla, então 

você não tem a questão das garagens de estacionamento e você tem hoje a questão 

que a rua é de mão dupla e se tem o passeio, hoje a grande dificuldade principalmente 

eu posso falar pela minha mãe de andar nas calçadas você tem buracos, você tem 

dificuldade de transitar, não tem espaço público de convívio é o que mantém as 

pessoas da Lagoinha em casa, enquanto isso existe outro movimento principalmente 

depois de 18:00 horas a gente tem outro bairro justamente porque não tem um lugar 

à noite para você ir, as vezes pizza não chega, amigo não vem na Lagoinha por causa 

dessa situação que a gente tem, então eu já aponto essa praça como espaço de 

convivência, eu particularmente eu vou usar e muito né mas a minha preocupação é 

com relação se tem alguma previsão de obra ou de pensamento de ser uma via de 

mão única, se ela continua mão dupla e se tem alargamento, existe o mesmo 

problema na Rua Além Paraíba que é uma rua estreitíssima e tem mão dupla também, 

se tem este pensamento. 

 

Rosa Mônica: Deixa só eu comentar uma coisa com relação a isso... um pouco 

pontual que tem em frente ali... mas essa imagem (slide), na imagem dá para vocês 
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verem, essas imagens que são mais gerais, panorâmicas, elas mostram a 

continuidade do que seria a praça com edifício acima então pontualmente o 

empreendedor ele pode pensar no que a gente chama de ... local... que é você fazer 

uma elevação de piso estabelecendo uma conexão entre a praça e  a faculdade isso 

então contribui com uma questão de desacelerar o carro vamos dizer assim é como 

se fosse um grande quebra-molas a exemplo do que acontece hoje na praça da 

Savassi, na praça da estação tem alguns lugares em belo Horizonte que já tem isso, 

então isso seria um ponto focal nessa questão do trânsito aí já entra outra operação 

e outra coisa que eu não comentei gente é que um cuidado que a gente está tendo 

com o projeto arquitetônico também é com relação aos materiais, a cara do edifício 

nos aspectos geométricos para que ele não seja um elefante branco na Lagoinha que 

ele busque respeitar o que é que temos de materiais, de tipologia, de geometria aí a 

gente pode fazer uma releitura para não entrar nada, teve uma das pessoas que falou 

no edifício... uma coisa assim mas, a ideia é estratégias de projeto contemporâneas 

principalmente com relação à sustentabilidade mas que ele não seja essa coisa 

estranha, que ajude as pessoas a reforçar a sensação de pertencimento que vocês 

tem por lá e não o contrário. 

 

José Júlio: Vou tentar responder os questionamentos tanto do Davi quanto do Felipe, 

é eu não conheço esse orçamento de 1 milhão e meio que o senhor está dizendo mas 

ainda que ele esteja certo, ele é um orçamento para construir o equipamento, estou 

dizendo que você falou de um milhão e meio para implantar esse equipamento, o 

problema é que o senhor tirou da conta o que é o mais caro, o que é o mais caro? É 

o terreno, então o empreendedor tem que comprar o terreno e aí a conta não vai fechar 

ainda que o orçamento de um milhão e meio estivesse certo. 

 

Davi: O terreno não é a contrapartida da Prefeitura? 

 

José Júlio: Não, o terreno o empreendedor tem que comprar, então ele precisa 

comprar o terreno né, eu respeito a opinião do senhor mas o recurso não dá pra fazer 

o que o senhor está propondo porque não tem terreno, ao comprar o terreno que é o 

mais caro que tudo a conta vai ficar mais equilibrada mas se for o caso... pode até 

falar sobre com um pouco mais de detalhe. 
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Davi: O terreno está sendo vendido. 

 

José Júlio: Não, o terreno está sendo comprado. 

 

Davi: Quem está comprando é o empreendedor? 

 

José Júlio: Isso, o empreendedor tem que comprar esse terreno, entendeu? Ele tem 

que comprar, não é um terreno que é da prefeitura e está sendo dado para o 

empreendedor e nem o contrário. 

 

Davi: Tranquilo, mas esses 3 milhões dá pra fazer muito mais. 

 

José Júlio: Olha a gente pode apresentar os orçamentos para o senhor mas acho 

que o senhor está um pouco meio iludido a conta tá, 3 milhões de reais não é tanto 

dinheiro assim do ponto de vista de obra não porque o terreno aqui não é barato não 

tá. Sobre as questões que o Felipe levantou, de fato a gente tem esse problema você 

falou bem tanto a Além Paraíba quanto a Itapecerica sofrem um mal parecido, não dá 

para alargar a via porque não tem pra onde crescer essa via, se eu diminuir o passeio 

que já é pequeno coitado do pedestre, se eu quiser de fato alargar a via eu tenho que 

partir pra que? Pra desapropriar as casas que é uma opção que ninguém quer até 

porque as casas são patrimônio da cidade de Belo Horizonte né, tanto da Itapecerica 

quanto da Além Paraíba, então existe sim dentro da operação urbana da Lagoinha, 

Bonfim etc. A proposta de qualificar, você falou bem não é revitalizar é qualificar essas 

vias, isso passa por melhoria de circulação das calçadas e etc. E a gente pode fazer 

essa discussão da circulação talvez o Thiago possa esclarecer isso melhor mas acho 

que é uma coisa que vale a pena estudar porque...não tem pra onde fazer crescer 

mas ao mesmo tempo essas vias são as artérias principais da Lagoinha são aquilo 

que traz vida, traz movimento então a gente precisa tentar compatibilizar essas duas 

coisas a via tem que continuar com espaço de circulação senão ninguém consegue 

chegar em casa mas ao mesmo tempo talvez não seja o caso delas serem as duas 

de mão dupla é preciso trabalhar alguma coisa desse tipo para poder ser avaliado, 

essa discussão das vias que é uma discussão mais ampla, digamos que extrapola 

esse projeto do empreendimento, então uma discussão na agenda pro dia 21, é uma 

discussão que está bem próxima nós vamos apresentar a proposta e vamos discutir 
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com a população também, no que diz respeito ao empreendimento tem essa previsão 

de qualificação da via também mas, mais nesse entorno imediato e nessa conexão 

com a praça então é essa a proposta que a gente está discutindo hoje que é uma 

discussão menorzinha, uma discussão mais localizada o que não quer dizer que não 

tenha discussão mais ampla dentro da discussão maior,... sim não é o trecho todo. 

Tem alguma outra questão? Eu vou abrir então rapidinho a palavra para equipe 

técnica pra ver se eles querem complementar alguma informação das que eu prestei 

aqui, vocês querem falar alguma coisa? Então vou passar a palavra pros diretores 

aqui da secretaria que podem falar com detalhes com mais propriedade. 

 

Gisela: Boa noite! Eu sou Gisela, hoje eu sou diretora da secretaria junto a ... urbana, 

eu assumo operação simplificada da... então existem alguns pontos que a gente 

comentou porque tem algumas obrigações que a gente vai pautar ao empreendimento 

independente da contrapartida por exemplo, pra gente entender que esse 

empreendimento ele é um benefício pra cidade e é um benefício pra região, ele por si 

só tem que responder positivamente com a sua presença ali então tem algumas 

questões que não vão consumir digamos assim recurso de contrapartida e que são 

obrigação da Facisa realizar, entre eles o trabalho da calçada em frente a Facisa e do 

outro lado da via, a questão do trafego em alguns pontos que vão fazer conexão com 

a praça, então tem todo um arranjo em reforçar essa pauta do secretário José Júlio  

da discussão dessa pauta mais ampla dentro de um contexto mais amplo que é o da 

operação consorciada que tem um colega aqui que pode depois falar um pouquinho 

mais sobre ela, com relação a discussão das vias da Itapecerica e da Além Paraíba 

nós fizemos várias sondadas com vários órgão que nós entendemos que eram órgãos 

que eram parceiros pra gente discutir até que ponto esse projeto é útil pra cidade, 

entre eles tinha patrimônio, entre eles tinham meio ambiente, a própria BHTrans então 

alguns pontos foram colocados inclusive em relação à circulação até que ponto isso 

poderia ser discutido enquanto... isso não está na operação em si mas vai ter 

desdobramento nessa discussão mais ampla da operação consorciada e só reforçar 

que a gente está bem aberto e que é só chamar caso vocês precisem com relação a 

operação urbana. 

 

José Júlio: Isso que a Gi colocou tem a ver com uma discussão pública... sobre esse 

projeto em qualquer dia da semana em horário comercial a operação urbana ela é, 
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toda a documentação da operação urbana é reunida em um processo e qualquer 

cidadão pode acessar, quero ter acesso ao processo da operação urbana, não precisa 

nem pedir basta entrar em contato lá com a secretaria 3246-0022 e pedir pra ter 

acesso ao processo que eles agilizam o acesso ao processo tá, porque é processo 

público qualquer um pode ir lá pode conferir contas da operação pode conferir 

detalhes do empreendimento pode ver detalhes do estudo humanístico tirar foto é tudo 

aberto é tudo transparente pra quem quiser consultar, você quer fazer mais alguma 

pergunta? 

 

Alguém da plateia: é só o canal de comunicação. 

 

José Júlio: O canal de comunicação vocês podem no 3246-0022 está aqui não está 

dando pra ver, desculpa o e-mail é suplan@pbh.gov.br, vou passar a palavra para o 

Rafael e se alguém quiser fazer qualquer outro questionamento a palavra está aberta 

também. 

 

Rafael Pinheiro (Diretor de pesquisa da secretaria de planejamento urbano): Boa 

noite a todos! Eu sou o Rafael Pinheiro, sou diretor de pesquisa da secretaria de 

planejamento urbano e a nossa diretoria é responsável pelo cálculo das contrapartidas 

financeiras, fazer a conta fechar e isso é bom pra todo mundo né, o colega que fez a 

pergunta já foi embora mas pode ser que seja útil para todos então inclusive tem um 

esclarecimento um pouco maior do que 3 milhões é muito dinheiro é pouco dinheiro o 

que que é esse dinheiro de contrapartida a ideia da PEC 3000 que ele descreveu é 

para esporte e cultura é um modelo de equipamento público que foi idealizado a um 

tempo atrás e que faz de recurso de implementação a base de 1 milhão e meio e 

talvez um pouco mais hoje mas como o secretário Júlio já colocou nesse custo não 

considera o valor do terreno, essa PEC ela precisa de 3000 metros quadrados de 

terreno para ela ser implementada é uma construção barata porque para o esporte as 

vezes um piso cimentado já é uma quadra de futebol e etc. e é uma coisa que não é 

barata no caso é o terreno então o que a gente tem de terreno cedido tem cerca de 

600 metros quadrados então é impossível implantar isso nesse terreno seria preciso 

muito mais terreno pra gente implantar, pra gente conseguir gastar um milhão e 

quinhentos para aderir a essa PEC a gente precisaria de coisa da ordem de 3 milhões, 

3 milhões e quinhentos só para o terreno então a gente ia pegar a contrapartida e 

mailto:suplan@pbh.gov.br
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gastar esse dinheiro com o terreno e esse terreno ia ficar lá brotando mato porque não 

teria o que fazer com o terreno, teria que ter mais um milhão e meio para implantar o 

equipamento então, acho que o raciocínio está correto é um raciocínio bem 

questionado mas infelizmente a conta não fecha nesse caso aqui... agente tem a 

isenção desse terreno que o empreendedor está cedendo para a prefeitura... 

Itapecerica e etc. Toda essa região ela vai ser.... (inaudível) tem cerca de dois mil 

metros quadrados um pouco menos talvez que estão sendo requalificados com esse 

dinheiro não é possível implantar um equipamento que necessita de 3.000 metros 

quadrados mesmo porque este espaço que a gente tem e segundo tem rua, tem 

avenida tem viaduto e etc. eu não posso tirar isso tudo, o valor de metro quadrado de 

obra pra isso considerando que existem contenções que devem ser feitas alguns 

gastos um pouco maiores, ele daria na ordem de quinhentos a setecentos reais o 

metro quadrado, próximo de setecentos reais o metro quadrado então você tem um 

milhão e quatrocentos mais ou menos só da obra em si mais a preparação... etc. então 

são coisas que tem que acontecer pra viabilizar esse espaço público, obviamente o 

detalhamento disso está disponível no processo pra quem quiser ver que contas são 

essas que números são esses mas esses são os ... de grandeza do investimento, tem 

uma coisa muito importante pra eu falar acho extremamente importante que acho que 

vocês vão concordar comigo que é manutenção do espaço então a gente tem coisa 

de 880 mil reais dedicados para o compromisso de manutenção e o prazo, esse prazo 

é finalizado na ordem de dez anos, que é manutenção do jardim, manutenção de 

qualquer buraco no chão uma iluminação que precisa ser trocada ou seja toda a 

manutenção para que esse espaço continue funcionando está dentro dessa conta, 

então eu poderia falar assim olha então eu posso fazer outras coisas mas aí a 

manutenção ficaria por conta da prefeitura que com isso deixaria de investir em outra 

coisa que ela poderia fazer em outro local da cidade então é uma situação que em 

termos de gasto público nós não temos gasto público com seção legal da construção... 

e a gente tem um espaço público, não é um espaço privado nem da prefeitura nada 

disso o espaço é vigorosamente público e com a manutenção garantida durante um 

bom tempo aí que é uma coisa bastante cara, se você para de fazer a manutenção de 

um espaço público durante algum tempo o pessoal começa a ir começa a degradar 

começa a pichar uma hora tem um banco um pouco quebrado ninguém conserta o 

outro vai quebrar também quer dizer vão se degradando e esse espaço a gente tem 

vários na cidade são espaços públicos em tese poderiam ser utilizados mas a gente 
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não passa nem perto porque eles são degradados e isso é uma dimensão 

extremamente importante da contrapartida que a prefeitura está pedindo para o 

empreendedor, tá bom? Espero ter esclarecido aí. 

 

Alguém da plateia: Como funciona a fiscalização? Porque uma vez que o 

empreendedor já recebeu a verba não tem ninguém que é responsável... 

 

Rafael Pinheiro: Isso vai estar no projeto, ele só vai estar regularizado precariamente 

enquanto ele cumprir as obrigações, ele tem um prazo que vão ser de 10 ou 15 anos, 

daqui a 9 anos ele mantendo ele está regular se daqui 9 anos e meio ele para de 

cuidar ele é uma obra irregular. 

 

Alguém da plateia: A própria secretária verifica isso? 

 

Rafael Pinheiro: Isso com a ajuda dos moradores. 

 

Alguém da plateia: Não acho interessante essa questão da praça porque nós temos 

aqui... não só na Lagoinha mas em Belo Horizonte todo então o que acontece nós já 

temos a praça do peixe, quem aqui aparece na praça do peixe? Eu não apareço nós 

temos uma região ali embaixo da passarela enorme ali que precisa ser cuidada, o que 

a prefeitura está fazendo pra gente para tirar aquela população de rua que está ali? 

Deixa eu complementar, desculpa, o que ... a população ali nós imagina 184 

apartamentos se tiver 3 pessoas morando ali e a maioria ali fica dentro de casa, nós 

não temos onde caminhar, onde fazer uma ginástica então nosso poder aquisitivo aqui 

é baixo nós não somos uma classe alta então ao invés de fazer praça que vai virar 

dormitório para população de rua, porque vocês não fazem uma coisa parecida com 

o mercado da Lagoinha? Que tenha academia que tenha um professor ali, porque 

gastar 800 mil por mês pra cuidar de uma praça onde o mendigo vai dormir e não vai 

gastar 800 mil... 

 

Rafael Pinheiro: 800 mil ao longo de dez anos. 

 

Alguém da plateia: Que seja vamos contar 2 mil porque que você vai gastar 2 mil por 

mês pra cuidar de uma praça que vai estar cheia de mendigo, não estou discriminando 
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não e estou falando que nós estamos precisando de uma coisa pra nossa população... 

se tivesse uma academia para pessoas idosas com professor sabe com uma coisa 

que vai ensinar como o mercado da Lagoinha que vai ensinar uma profissão para os 

jovens carentes daqui sabe uma coisa que... pra que a Lagoinha quer mais praça? É 

bonito é mas, não é... 

 

Rafael Pinheiro: ... é arrumar lugar pra esse pessoal dormir e não piorar a condição 

da rua pra que ela não consiga dormir na rua. 

 

Alguém da plateia: Eu acho que não, sabe porque? 

 

Rafael Pinheiro: Só um minuto senhora, então assim por exemplo teve um episódio 

recentemente que foram aquelas pedras que colocaram embaixo do viaduto para 

evitar que a população de rua durma ali eu acho que por certo por vários motivos não 

pode ser esse o caminho, se eu tenho gente que vive na rua o problema não é que a 

rua está confortável demais pra essa gente a questão é arrumar um lugar pra esse 

pessoal dormir e emprego, formação e etc. moradia e etc. ... tem uma série de outras 

políticas que são importantes pra isso com relação à praça do peixe especificamente 

por mais que a gente use pouco ela mas a de se lembrar que se eu atravessar a praça 

do peixe eu chego do lado de cá, essa que estamos apresentando aqui um espaço 

público nesse lugar especificamente é um lugar de passagem já tem uma rua ali na 

lateral que é onde o pessoal passa ou seja não tem um ponto pra se chegar do outro 

lado não tem um ambiente interessante pra isso aí já é um problema da própria 

comunidade urbanística que incentiva ou não esse tipo de espaço e diversos... então 

uma série de equipamentos que a gente quer implantar lá inclusive relacionado ao 

mercado da Lagoinha, relacionado a população de rua ao comércio e todo aquele 

espaço da Lagoinha... vou passar para o secretário... 

 

José Júlio: Então se eu entendi e se eu não tiver entendido a senhora por favor me 

corrija a questão não é propriamente contra a praça mas com o risco por ela ser 

apropriada pelos moradores de rua, a senhora acabou de falar que gostaria de um 

espaço para fazer caminhada que gostaria de ter um espaço de lazer dentro do bairro 

e a praça ela tende a atender esse tipo de necessidade, então a preocupação da 



 

Audiência Pública realizada em 10 de março de 2020 – Belo Horizonte - BH 

29 

senhora é com o espaço ficar inseguro, a senhora não ter condição de usar porque os 

moradores estão apropriando enfim, porque está mal iluminado etc. é isso? 

 

Senhora na plateia: A questão é a seguinte não adianta fazer uma praça se nós não 

temos o controle do povo, o direito de ir e vir eles como nós temos então não adianta 

colocar cem policiais ali, eles vão montar barraca do lado deles porque não tem 

segurança então nós queremos, desculpa eu falar com você mas é minha opinião tá, 

eu acho assim praça é muito bonita mas não é o que o pessoal que está envelhecendo 

aqui na Lagoinha precisa, nós precisamos de uma academia, nós precisamos de 

alguma coisa, um cinema ali para o pessoal que está envelhecendo... mas dentro de 

alguma coisa fechada, não queremos uma coisa aberta. 

 

Alguém da Plateia: Inaudível. 

 

José Júlio: Até porque elas não são equipadas né, elas não são praças efetivamente, 

eu vou abrir a palavra tem uma pessoa que levantou a mão que quer fazer 

questionamento, eu vou abrir a palavra e a gente vai continuando a discussão eu vou 

pedir pra vir aqui no microfone falar por favor, larga a timidez e pode vir. 

 

Rafaela (Plateia): Boa noite! Meu nome é Rafaela eu quero pontuar a respeito do que 

a moça falou, dona Ângela falou, o que que acontece a praça é um espaço público 

obviamente né que serve pra todo mundo, uma área de lazer obviamente então, você 

pontuou corretamente é direito de ir e vir de todo mundo e o que acontece a senhora 

está falando da questão da gente abrir uma academia, quantas pessoas podem 

frequentar a academia? 

 

Ângela (Representante da comunidade): Não só academia mas, um espaço aberto 

não vai agregar as pessoas que estão envelhecendo agora. 

 

Rafaela (Plateia): Mas a praça seria o que? Seria um espaço aberto? 

 

Ângela (Representante da comunidade): Seria um espaço aberto onde desculpa, 

onde estaria a segurança? Se tivesse um espaço aberto pra mim agora, eu não iria. 
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Rafaela (Plateia): Mas o que acontece a gente está falando da questão da praça, vai 

abrir a praça a partir do momento que a gente abrir a faculdade da Facisa certamente, 

obviamente, não é? A gente vai abrir primeiramente a Facisa, logo após a abertura da 

Facisa a gente vai abrir a praça, então o que acontece a partir do movimento que os 

estudantes estão indo e vindo isso dá uma certa liberdade, o que acontece a gente 

está indo e vindo, muitas pessoas, muitos estudantes então o que acontece a partir 

do movimento de muitos estudantes não vai ter essa questão de, o que eu posso 

falar? 

 

Alguém da plateia: Preocupação, mas e o final de semana? Férias escolares? Quer 

dizer a Facisa interrompe as atividades e a população continua ali... 

 

Gisela: Só queria falar uma coisa em relação a esse projeto específico, esse projeto 

de praça e de conexão da Antônio Carlos com a Itapecerica viabilizamos a instalação 

de um equipamento nessa praça, na verdade pensando no funcionamento ali que 

possa ter inclusive banheiro pra quem está saindo da Faculdade ou não, a ideia gente 

é que a gente não fique, eu entendo que a gente tem uma série de questões com 

relação aos espaços públicos da nossa cidade que a gente se sente inseguro que a 

gente não sente parte dele pelo menos a gente e uma boa parte da sociedade por 

vários exemplos de usar o espaço público de uma forma que não é adequada... 

 

Felipe Tales: Agora a gente devia verificar também quantas pessoas frequentam a 

academia da cidade que tem lá no mercado popular da Lagoinha lá no IAPI também 

né a gente tem no entorno do IAPI esse problema mas na praça do IAPI onde as 

pessoas frequentam não tem pessoas em situação de rua tem no entorno... mas aí 

acho que fica essa reflexão par poder dar valor e começar aproveitar essas 

oportunidades pra aproveitar mais e aí desocupar a rua por isso todos os eventos que 

a Lagoinha propõe é na rua e a céu aberto... de ficar dentro de casa, de ficar ah porque 

a rua não dá e aí é por experiência própria a partir do momento que eu comecei a 

trazer turista pra conhecer a Lagoinha... outro dia a gente ficou doze minutos ao vivo 

na Rede Record falando bem da Lagoinha a muito e muito tempo isso não acontecia, 

notícia boa sobre a Lagoinha, gente que está fazendo carnaval a muito tempo a gente 

teve um palco da prefeitura no carnaval na Itapecerica, teve gente que virou pra mim 

e falou assim Felipe podia ser carnaval todo dia pra prefeitura limpar a rua igual 
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limpou, mas o que adianta? A gente limpa a rua aí você tem um trabalho aí que a 

gente precisa levar pra discussão que são as empresas evangélicas com distribuição 

de marmitex... fica todo no bairro, qual que é a responsabilidade... de estar fazendo o 

bem para o próximo... mas... que isso fica no outro dia de manhã eu acordo e chego 

com marmitex... um monte de coisa mas não olhando a responsabilidade que a gente 

ocupar a rua então essa é a reflexão que fica a gente está com um espaço, esse 

espaço igual eu falei na minha fala anterior desde 2010 que pensa nessa... a UNIBH 

no relatório dela pra sair da Rua Diamantina que quebrou praticamente a Rua 

Diamantina quando a UNI saiu, um dos principais pontos é que embaixo do viaduto 

Senegal é que aconteceu os assaltos dos alunos, porque? Não tem luz, não tem 

passagem etc. Inclusive foi exposto aqui aquele equipamento que tem até aquela 

parte que está lá (slide) aquilo ali por exemplo se a gente quiser a gente pode propor 

pra guarda municipal ter um ponto lá, porque não? Aquela casa amarela que está lá 

em frente, aquilo lá está ocupado... aquele lugar lá tem... será que os pontos dos 

imóveis já é também pra entrar na discussão, tem imóvel caindo lá e um galpão 

gigantesco na parte de baixo da Itapecerica, então assim essa questão do conjunto 

pra se pensar então é isso uma coisa boa vai puxando outra e a gente vai conseguindo 

melhorar mesmo a situação mas é isso enquanto a gente não ocupar aquilo não vai. 

 

José Júlio: Só um minutinho, tem mais alguma pessoa com algum questionamento?  

 

Daniela (Representante da Comunidade): Meu nome é Daniela, eu sou moradora 

aqui do bairro Lagoinha há 25 anos e tenho um comércio aqui na Lagoinha e eu 

concordo plenamente com tudo que o Felipe falou é o seguinte enquanto não 

movimentar a rua eu não sei se vocês observaram né assim a gente observa muito 

porque a gente tem comércio, depois que abriu aquele supermercado do povo os 

usuários desceram tanto pra ali depois do colégio né e pro lado de vocês também da 

Rua Itapecerica e do Paulete né, a gente conhece vários moradores inclusive um 

mesmo senhor foi assaltado naquela ruinha ali onde eles estão querendo fazer essa 

obra três vezes, numa delas ele quebrou o braço então assim enquanto a gente 

realmente não movimentar o local eles só vão descendo. 

 

Alguém da plateia: Mas na passarela não é movimentado?  
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Daniela: A passarela é movimentada mas é movimentada também pelos usuários, 

tem muito usuário ali mas aí eu acho que é outra questão que é policiamento que aqui 

não é a questão, mas eu acho assim que enquanto a gente não movimentar e vão ser 

pessoas que são cultas que vão frequentar o bairro são estudantes que estão 

buscando algo a mais isso pra nós é bom, valoriza os imóveis de vocês, valoriza o 

nosso comércio, dá vida ao bairro mesmo né e a gente está precisando ser visto de 

outra forma. 

 

Ângela: A questão aqui não é a faculdade não, a faculdade é muito bem-vinda. 

 

Daniela: Não eu sei eu estou falando é assim do movimento que a faculdade vai trazer 

para o bairro, isso vai melhorar. 

 

Rosa Mônica: Eu só quero comentar rapidamente uma coisa, eu estou achando muito 

rico isso aqui é um espaço onde todo mundo pode falar e aí a gente enriquece mas 

assim as coisas que foram faladas né as solicitações por um ambiente público eu 

fiquei lembrando assim passou um filme de todas as discussões que a gente teve no 

projeto no escritório mas também com a prefeitura e com a própria Facisa e essa 

praça assim, inicialmente era um museu da contabilidade que contava história da 

Facisa e depois foi aos poucos foi saindo do terreno onde fica o prédio e a ... cada vez 

maior de ser um espaço público, a praça é um espaço público, então a gente pensou 

em posto policial, foram vários croquis assim, instalar um posto policial, um museu a 

céu aberto da Lagoinha, uns banheiros públicos tem outra coisa, academia da cidade, 

então assim, muita coisa surgiu mas, quem somos nós para definir pelo olhar de Deus 

assim coisas que são melhores, o melhor é isso mesmo que a própria população se 

manifeste do jeito que vai ser esse processo daqui pra frente sendo um ambiente 

democrático onde assim essa praça ela venha a ter um equipamento público ali melhor 

mas, público na nossa opinião. 

 

Antônio Baião: Bom, duas preocupações de envolver a comunidade é criar cursos 

de extensão e qualificação, nós teremos na Faculdade no espaço da Faculdade esse 

espaço aberto a comunidade como já tem aqui, por exemplo aos sábados aqui tem 

curso de libras que é aberto ao público em geral a gente na época de imposto de 

renda faz curso de imposto de renda também aberto a comunidade, então nós vamos 
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divulgar isso ao público e isso é a ideia  porque a extensão universitária é uma 

obrigação das faculdades universitárias então, estejam contemplados 

automaticamente a estas inclusões e o desafio de manter uma praça em boas 

condições de uso já que nós que vamos fazer essa gestão é o nosso grande desafio 

até porque nosso aluno será um grande usuário então é uma praça que já nasce com 

público certo que vai utilizar e a gente entende como é difícil lidar com a população de 

rua como foi fazer o jardim que já está lá em andamento já está pronto, porque? 

Porque eles criam esse espaço como espaço e a gente tem que ter mecanismos de 

negociação pra conviver e selecionar mas então estejam certos desse nosso interesse 

de que a praça dê certo para não ser mais uma estrutura que vai ser problema ao 

invés de solução e a gente vai aumentar a iluminação porque a gente sabe que o 

comércio da Itapecerica 70% está desativado então tem muito espaço pra crescer pra 

desenvolver e esse espaço inclusive que é ... da Faculdade... e das estruturas 

necessárias então vamos mitigar muito essa questão de trazer a vizinhança pra dentro 

da Faculdade é nosso grande interesse e também um grande desafio, obrigado! 

 

Alguém da plateia: Essa praça também, se não fizer essa praça ali aonde vai ficar o 

público? O pessoal da Faculdade vai ficar na rua e outra coisa também eu acho 

interessante pra poder criar esse ponto de encontro... sem contar também a ligação 

da avenida... 

 

José Júlio: Bom pessoal, alguma outra pergunta, alguma outra sugestão? A dona 

Ângela fez esse comentário aí, a gente reconhece que essa é uma necessidade real 

mesmo de cuidar do espaço público e de manter ele para as finalidades que ele existe, 

que ele é concebido então essa questão da implantação do equipamento da praça ela 

contempla essa preocupação da senhora a equipe também vai se debruçar para tentar 

ver que tipo de solução pode ser estabelecida pra que a praça permaneça com um 

uso democrático as pessoas, os moradores do bairro possam utilizar juntamente com 

o pessoal da Faculdade etc. Conferir melhores condições de segurança e havendo 

outras contribuições seria interessante o equipamento a senhora falou da academia, 

a sugestão da academia já está anotada que nós estamos gravando a audiência mas 

se aparecer alguma outra sugestão, uma outra ideia as vezes se discute isso aí no 

prédio com a comunidade, com os vizinhos e se chegarem à conclusão de alguma 

coisa que possa ser interessante eu vou pedir que por favor entrem em contato com 
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a gente pra gente poder incorporar esse tipo de solução ao projeto na medida do 

possível porque o interesse é lógico que assim nós estamos falando de algo que é da 

cidade porque a cidade é de todos mas é prioritariamente para atender as demandas 

de quem mora, de quem vive, de quem trabalha aqui na Lagoinha então nós estamos 

aberto a receber as sugestões os canais foram apresentados então eu reforço essa 

importância as vezes você vai discutir o que a gente discutiu hoje com mais pessoas  

isso é importante nós vamos ter essa agenda do dia 21 para fazer a discussão de 

todos esses dados então é importante a gente poder ter a participação eu queria 

agradecer a participação de todos aqui dentro da audiência, eu vou reforçar mais uma 

vez o convite para a audiência pública da operação consorciada que vai acontecer no 

dia 21 desse mês na Escola Belo Horizonte às 9:00 da manhã isso deve se prolongar 

até a hora almoço, o Thiago  que o diretor responsável pelo trabalho da operação vai 

distribuir o material de divulgação então na hora que vocês estiverem saindo podem 

pegar com ele e hoje considerando uma operação simplificada tinha muita gente aqui 

e foi muito boa a discussão mas a gente precisa de mais gente para a discussão do 

dia 21 então mobilizem as comunidades, mobilizem o pessoal dos prédios porque é 

um assunto que é de interesse de todo mundo né, especialmente de quem vive, 

trabalha, convive dentro da Lagoinha e é importante quanto mais gente participando 

mais o processo ganha força e legibilidade só pra finalizar aquela questão que você 

tinha levantado antes, na hora que o projeto chegar na câmara, se vocês consideram 

o projeto legal e etc. Vai lá, cutuca os vereadores e eles vão fazer audiência pública 

também e é importante que quem gostar do projeto esteja lá pra defender ou quem 

quiser criticar também esteja lá para criticar porque a discussão continua dentro da 

câmara municipal no mais, em nome da Secretaria de Política Urbana eu agradeço 

muitíssimo a presença de todos e reforço a abertura pra gente poder fazer as 

discussões e destaco que o processo está aberto de consulta livre e a Secretaria está 

aberta para receber todos, muito obrigado! Obrigado ao pessoal da Facisa que foi 

responsável pela organização do espaço, pela organização da audiência pública e o 

processo continua. 

 

Aplausos. 

 


