
 

 

LEONARDO CASTRO: Boa noite! Pode até baixar um pouquinho, baixar o, isso. E eu 

vou falar, não precisaria do microfone mais eu vou falar porque nos falamos, em um 

registro, e em áudio da gravação. Então primeiro lugar boa noite para todo mundo, eu 

vou tentar, contextualizar um pouco da reunião. Eu sou secretário de planejamento 

Urbano da prefeitura meu nome e Leonardo Castro, e também sou presidente do 

Conselho Municipal de Política Urbana. E essa audiência que nós estamos fazendo aqui 

hoje, e uma audiência convocada pelo conselho Municipal de Política Urbana, com isso 

foi publicado no Diário oficial e em jornal de grande circulação. E objetivo e tratar, e 

desse instrumento que está aqui e exemplificado, que a operação urbana simplificada. É 

a operação urbana, ela e um instrumento que está previsto no Plano Diretor do 

Município, e tem como objetivo é trabalhar e intervenções urbanas, e a gente tem 

utilizado esse instrumento como instrumento de aproximação de mudança de escala, 

para trabalhar em uma escala um pouco mais local. Então ele permite, ao Município que 

tem uma ferramenta um pouco mais inteligente, para tratar os empreendimentos, 

imobiliárias as intermediações urbanísticas, e na medida em que o pleno diretor ele está 

sempre uma regulação um pouco distante. Então tem uma norma que é um pouco 

achatada, um pouco distante, e nem sempre ela vai permitir e essa atual numa escala 

local vai permitir uma leitura, pormenorizada do território. Então, esse instrumento e 

um instrumento, e que ele permite que a legislação seja trabalhada no modulo mais 

inteligente, e tem sempre como objetivo é propiciar intervenções urbanísticas e 

melhorias urbanísticas, que seja de interesse social, que promovam valorização 

ambiental, algum tipo de benefício social decorrente do empreendimento, e 

normalmente está associado a algum tipo de benefício de aplicação da legislação que 

favorece o empreendimento. Então esse empreendimento ele  gera, essa alteração de 

regulação do uso do solo proposta gerar alguma possibilidade de construção aqui, hoje 

nós estamos tratando justamente desse empreendimento, que e uma obra inacabada que 

obteve o alvará na década de 80 e não foi concluído. E para que ele pudesse concluir 

aquele  



 

 

empreendimento dentro dos parâmetros em que foi aprovado por uma vez que a 

legislação foi mudando, as possibilidades de construir foram sendo reduzidas, e 

precisava de uma autorização especial. Então a operação urbana simplificada ela tem, 

primeiro ela está disciplinada em um decreto, né qualquer pessoa pode propor, de 

acordo com a possibilidade de desenvolver novo empreendimento, em parâmetros 

diferentes da legislação se tiver esse interesse.  E existe um outro decreto que é o 

decreto que visa a tratar esse tipo de situação que são as obras inacabadas. Nós 

publicamos em 2014 um decreto que tinha por objetivo dar um fim  aquelas edificações 

que estavam abandonadas na cidade sem a sua conclusão, e que geravam um ônus tanto 

no ponto de vista da função social da propriedade, porque esses empreendimentos não 

estavam gerando nenhum tipo de utilização que justificasse a existência daquele 

empreendimento e também ele representa um ônus para a cidade onde à medida que ele 

degrada o entorno ele cria uma situação  para a paisagem urbana de muita fragilização e 

de piora da qualidade urbanística do seu entorno. Então a gente estava trabalhando esse 

decreto que permitia a regularização desse empreendimento e o instrumento que vai 

viabilizar essa regularização é a operação urbana simplificada que vai permitir dentro de 

parâmetros urbanísticos mais permissivos do que o da legislação ordinária, legislação 

geral, a aprovação desse empreendimento. Então o decreto ele possui fluxo que desde 

apresentação e avaliação técnica pela Secretaria, pelo Município, a prefeitura faz todos 

os estudos, para ver se é, se há interesse público em dar sequência. Então hoje nós 

temos, já passaram lá pela Secretaria mais de cinquenta propostas de operações urbanas 

simplificadas. Nós começamos a trabalhar isso em 2014, essa é a sexta audiência 

pública que nós estamos fazendo. Então nem todos os empreendimentos a gente chega 

nesse ponto muitas vezes, na fase inicial de apreciação, o empreendimento ele não 

avança, porque não tem o interesse público nítido. Nesse caso nós identificamos no 

primeiro momento, que havia sim interesse em continuar com a discussão dessa 

operação porque ela resolve um problema importante, para cidade e resolve um 

problema 



 

 

importante para o empreendedor que está com o seu patrimônio imobilizado, porque 

tem dificuldade de concluir aquela obra, e tem no seu terreno comprometido com uma 

edificação, que tem um porte que já não pode mais ser viabilizado na legislação atual, 

então e por isso precisava, de trabalhar o instrumento dessa forma. Então nos trouxemos 

aqui hoje, essa discussão um objetivo é justamente, permitir do ponto de vista da 

sociedade, qualquer interessado se manifeste sobre o projeto que está sendo discutido, 

no sentido de apoiar, de criticar, de apresentar sugestões, e ver qual que é o melhor 

interesse da cidade. Todo processo que envolve a alteração da legislação urbanística, ele 

precisa passar, por um processo de discussão pública. Então essa discussão pública ela, 

começa a ser viabilizada a parti da audiência e na audiência, e na audiência pública a 

gente vai colhendo os interesses das pessoas que perguntou, aqueles que se interessado 

em se manifestar sobre o empreendimento. E então hoje a dinâmica da reunião é o 

seguinte: nós vamos fazer, nós fizemos abertura agora e vai ter uma exposição sobre o 

empreendimento que vai ser feita pela equipe técnica, responsável pelo 

empreendimento, em seguida a equipe técnica da prefeitura vai fazer algumas outras 

considerações, sobre a proposta que está em discussão. E, naturalmente nós somos 

poucos aqui, mas aqueles que dispuseram a participar, que estão interessados, nós 

vamos abrir a palavra para que a gente consiga fazer as discussões. Apesar de ser pouca 

gente, a gente vai ter que usar o microfone porque esse registro é importante. Hoje a 

gente já tem todos os processos de operação urbana simplificada, disponíveis na internet 

no site da prefeitura, com todos os documentos importantes. Então, o registro dessa 

audiência vai para o site qualquer pessoa que quiser saber, o que foi discutido, como é 

que foi a dinâmica da audiência, ela vai ter acesso a essas informações. Isso vale para 

essa audiência, para essa operação, e vale para todas as outras que estão em andamento. 

A fase é diferente, são propostas que já estão em tramitação na câmara né. A operação 

para ela funcionar, para ela dar resultado, ela precisa ser aprovada pelo legislativo, então 

já tem algumas operações que já estão em tramitação na câmara, outras que acabaram 

de fazer, ser 



 

 

propostas, algumas que estão em fase de aparecer, e algumas que já estão encaminhando 

para o seu processo de conclusão que e o caso dessa operação urbana, que esse processo 

de audiência pública ele coroa toda discussão que foi realizada ao longo do processo. E 

o objetivo é que a gente consiga realmente e trabalhar esse processo, mais próximo 

possível, do que a sociedade tem de expectativa em relação a esse trabalho. Então eu 

vou pedir o pessoal para fazer apresentação aqui em seguida a gente volta com o, eu já 

falei, já falei.  

ANA CAROLINA: Boa noite a todos. Eu sou Ana Carolina da consultoria do 

Empreendedor do Edifico InterPark, nós preparamos uma apresentação. O secretário 

Leonardo já adiantou bem resumidamente toda minha apresentação. Mas agora nós 

vamos detalhar melhor, se alguém tiver dúvida. Então operação urbana simplificada e 

um instrumento de planejamento urbano, que através da cooperação entre o setor 

público e a iniciativa privada, objetiva alcançar benefícios para coletividade por meio de 

transformações urbanísticas locais, melhorias sociais e valorização ambiental. Então e 

um instrumento que temos para trabalhar com setor público iniciativa privada para o 

bem comum, da comunidade e do coletivo. Como que isso ocorre, aqui são as etapas 

que estão previstas nesse decreto, que é o 15.678/2014 - que é o decreto da operação 

urbana simplificada, e depois nos vamos falar do decreto 15.758 que é próprio, das 

obras inacabadas. A 758 é da operação urbana e o 678 e das obras inacabadas. Então o 

decreto municipal 15.758 estabelece procedimentos, para a etapa de Operação Urbana 

Simplificada. Primeiro momento protocolo do material para fins de instauração do 

processo administrativo na secretária de planejamento urbano, então a gente protocolou 

a caracterização, e o estudo de impacto urbanístico, repercussão do empreendimento na 

vizinhança. A SMAPU emitiu um relatório contendo as diretrizes técnicas, para a 

operação urbana, nós recebemos esse relatório. O terceiro momento é a apresentação da 

proposta completa pelo empreendedor contendo detalhamento dos requisitos exigidos 

pelo plano diretor do município, ai nós fizemos um relatório, com a quadro de áreas do 

projeto, de 



 

 

toda edificação, o projeto da implantação, lista das atividades, estudo de inserção e 

volumetria no contexto urbano, uma pesquisa de opinião previa com moradores da área 

de influência direta, usuários também, estudo de viabilidade econômico financeira do 

empreendimento, esse ai com uma sugestão de contrapartida. O quarto passou foi uma, 

um parecer técnico emitido pela SMAPU, contento avaliação quanto aspectos 

urbanísticos em relação interesse público da proposta, com estimativa preliminar da 

contrapartida a ser exigida pelo empreendedor. Então de posse do material todo 

elaborado pela consultoria, a SMAPU teve condições de emitir um parecer, com os 

aspectos urbanísticos. E a quinta etapa essa audiência pública realizada, nós fizemos a 

divulgação em dois jornais, o Tempo e o Estado de Minas a prefeitura também publicou 

no DOM, nós distribuímos cento e oitenta convites na comunidade, na região local e 

folderes e banner distribuídos em alguns prédios da vizinhança. Após essa audiência 

pública, contem a assinatura do Termo de Conduta Urbanística, entre o executivo, 

municipal e empreendedor. Em que há o compromisso de cumprir todas obrigações e 

prazos, dessa proposta de posto legal em conformidade com o plano diretor. Após 

assinatura do termo, vai para a Câmara Municipal, para o projeto de lei. Então aqui a 

gente preparou um mapa de localização, lá na região ali da ADE Polo da Moda, do 

Barro Preto, nós estamos no quarteirão Mato Grosso, Guajajaras, Rio Grande do Sul e 

Augusto de Lima, o número 1, é o empreendimento. Próximo da Praça Raul Soares, 

Edifício JK, são os maiores pontos de referência. Ai uma foto mais próxima, uma 

imagem aérea da edificação, são dois lotes, uma vista lá da Amazonas de frente para o 

Rio Grande do Sul, e ai daqui a pouco a gente mostra mais imagens, é só para situar. 

Então aqui um breve histórico, ele é uma edificação de uso misto, um terreno de mil e 

duzentos, são dois lotes de seiscentos, com uma área construída aprovada de 14.154,46 

metros quadrados. Ele está na Zona Central de Belo Horizonte, ADE Paulo da Moda, 

está na Rio Grande do Sul, teve o primeiro projeto aprovado em 1981, foi renovado em 

91, e prorrogado até 93, esse é o valor de construção, o valor de construção prorrogado 

até 93. A 



 

 

edificação ele teve uma Baixa e Habite-se parcial em 1987, para as lojas do primeiro 

pavimento, que são na galeria, é uma galeria com vinte quatro lojas e um 

estacionamento. Nisso a obra parou, paralisou até o momento atual, atualmente era 

construída a se refere ao estacionamento no subsolo, e a galaria de lojas do primeiro 

pavimento, o segundo e terceiro pavimento constituídos de estacionamentos, foram 

construídos mas não são utilizados. O edifício é composto de duas torres com sessenta 

apartamentos cada, sendo uma torre já erguida, construída até a 8ª laje, e a outra apenas 

com fundação e pilares de sustentação. O acesso de veículos ocorrem pela abertura de 

garagem, e pela Rio Grande do Sul, para os níveis de estacionamento, o acesso de 

pedestres, mesmo da galeria, vai ser para os apartamentos, mesmo acesso de pedestre. E 

aqui a gente apresenta algumas fotos do imóvel atual, como está hoje. Quem passa nele 

nem percebe né que é para cima, a da entrada das lojas da galeria e na vista lá, a vista 

lateral se fosse da Augusto de Lima, essa é a vista, da Guajajaras que é a de fundos, essa 

e a entrada do estacionamento, ele hoje funciona como rotativo, outra vista da 

Amazonas. Umas fotos das galerias, hoje têm, as lojas a maioria está fechada né, pela 

crise, mais ainda tem, nós temos vinte quatro lojas. Fachada frontal, então e uma 

edificação e, a gente comentou com 14.154 metros quadrados de área construída, vinte 

pavimentos, cento e vinte unidades residenciais, vinte quatro unidades não residenciais, 

centro e vinte e três vagas, e uma área permeável que vai ser criado, em jardineiras e 

caixas de capacitação com 240 metros quadrados, a caixa de capitação 7,20 metros 

cúbicos. Essa e uma imagem ilustrativa da edificação futura, fachada pela Rio Grande 

do Sul, com a torre principal e a secundaria aos fundos, uma, mais uma imagem no 

espaço aéreo, essa e do edifício JK, Raul Soares, os prédios, as duas torres, outra vista 

da Amazonas, e esses são os parâmetros especiais, porque quando a gente não consegue 

adequar o prédio na atual legislação, por isso que nós estamos aqui hoje na operação 

urbana simplificada, alguns parâmentos especiais, vão ter que ser adotados para que, 

vire né, esse projeto ele conclua, senão a gente não teria condição de concluir essa obra, 

pela, pelos 



 

 

parâmetros da atual lei, de uso solo. Então o coeficiente de aproveitamento da lei é 3,4 

nós estamos utilizado 11,9. A cota vinte para sessenta apartamentos, nós estamos 

utilizando a cota dez, para cento e vinte unidades residenciais. O afastamento lateral, na 

lei a regra do H, nós fizemos aqui com nosso arquiteto Marcelo Sena, daria 6,76 metros, 

nós estamos com zero, nós não estamos tendo afastamento lateral nenhum. O de fundos 

na regra do H também daria 6,76 e nós estamos afastando 4,90 metros. Então esses 

parâmetros especiais que e operação urbana, nos concede para edificação ser concluída 

é que vai gerar, o projeto de lei e depois a contrapartida. Para a gente ter essa condição 

nós temos que fazer uma contrapartida para o Município, daqui veio ela que nós vamos 

(Trecho incompreensível) na medida, acabou, na medida extra né vamos dizer assim, 

ela não está na lei, mas ela foi uma medida, para qualificar uma melhoria né? Até 

porque a região central, a bicicleta, para motivar, né o uso dos transportes alternativos, 

nós vamos criar bicicletário para dar as bicicletas lá dentro da edificação, ainda não foi 

estudado um projeto, mais nós vamos ter que trabalhar nisso. Contrapartidas solicitadas, 

a contrapartida estabelecida pela prefeitura Municipal de Belo Horizonte, será 

transferência de dez unidades residências, para disponibilização à  política Municipal de 

habitação por meio de aluguel social. As unidades a serem transferidas, deverão estar 

localizadas na região central ou todo central do Município e terem tipologia, ocupação, 

e condições de habitualidade aprovadas pelo Urbel. O valor utilizado referente as 

unidades habitacionais e de R$ 2.587,161,00 que daria uma média de R$ 258.000,00 

para cada unidade, que esse valor é global para dez unidades. Agora, o aluguel social, 

vou até passar para prefeitura, para ela explicar um pouco né, tem, muita gente 

perguntou como que é isso? Quem tem acesso? Como que seria? Isso ai eu acho, eu 

quero passar para o José Júlio, da prefeitura, obrigada. 

JOSÉ JÚLIO: Bem, boa noite a todos. É meu nome e José Júlio trabalho também na 

secretária Municipal, de Planejamento Urbano. Queria só prestar alguns esclarecimentos 

sobre processo da operação, mas mais especificamente sobre a questão da contrapartida. 

Só queria fazer 



 

 

uma ressalva, será que você, por favor, volta naquela parte dos parâmetros, olha, aqui. E 

só um esclarecimento. Aqui a referência do coeficiente de aproveitamento da legislação 

atual e o que a gente chama de coeficiente de aproveitamento liquido, e aqui a gente 

sempre usa por parâmetro preparação, o coeficiente bruto, 11.9. Se a gente conseguir 

manter o mesmo critério liquido, ia dar 7.42, é só esse reparo e esse esclarecimento para 

a gente é colocar. Bem, quem tem acompanhado um pouco das discussões do novo 

plano diretor, da nova operação urbana com associado Antônio Carlos, Pedro Primeiro, 

Leste e Oeste. Tem visto que a prefeitura está tentando começar a usar aluguel social 

como instrumento de abordagem da questão habitacional no Município, e a gente está, 

trabalha sempre com uma dificuldade, que e a questão do valor elevado dos terrenos, 

que acaba levando as pessoas para morarem longe, não só da área central, mas de áreas 

que tem uma condição de acessibilidade melhor, que tem uma disponibilidade de 

equipamento, de comércio etc, com um pouco mais de qualidade. O que o que a gente 

costuma ver, e um modelo em que as pessoas elas, vem morar em unidades que, 

atendem no ponto de vista dos valores associados ao programa do minha casa e minha 

vida, nessas que muitas vezes tem um tem um bastante distante, acaba gerando 

necessidade de grandes deslocamentos, muito pouco tempo perdido no acesso ao 

trabalho etc. A tenta, o uso da política do aluguel social ele é também para gente tentar 

minimizar esse tipo de situação, hoje a gente não tem aluguel social efetivamente 

aplicado no Município, mais isso como eu disse está proposto tanto no novo plano, 

quanto na operação urbana com associado e a ideia e que essa operação urbana ela 

funciona como um laboratório, dez unidades e uma escala muito pequena, e uma escala 

em que a gente vai poder também trabalhar isso com um pouco mais de tranquilidade e 

de uma certa maneira, estabelecer um processo de conhecimento do funcionamento do,  

conceito mais, um conhecimento mais prático do funcionamento do instrumento, para 

que a gente possa aos poucos ir ampliando essa política, dentre, dentro do trabalho da 

habitação social no Município. Então da inicial era que essas dez unidades, elas 

estivessem 



 

 

dentro do empreendimento que é bastante natural, mas por dificuldades tanto do ponto 

de vista e, do projeto arquitetônico a gente, tinha dificuldade de adaptar isso ao modelo 

de unidades um pouco menores, tanto no ponto de vista da questão do patrimônio, e da 

propriedade das unidades, isso geraria uma mudança muito, difícil de ser feita porque 

teria que ser alteradas todas as matriculas das unidades, desse empreendimento, muitas 

delas vocês viram o prédio já está funcionando na parte comercial, teria dificuldade 

também, porque parece que algumas unidades de residência já foram vendidos. Então se 

acabou se mostrando inviável para que a gente não perdesse essa oportunidade de, ter 

começar a trabalhar um instrumento, foi criado essa possibilidade, foi estabelecido essa 

possibilidade de, essas unidades serem disponibilizadas em outros, outro ponto da 

central, ou da área que a gente chama de pé de central, esses bairros que estão 

imediatamente colados ao anel da Contorno. Então assim que a gente construir essa 

proposta de aluguel social, a gente espera também que ela possa ser um ponto de partida 

para consolidação desse instrumento dentro da política habitacional do Município. Eu 

vou abrir a palavra rapidinho aqui para o Bruno, para ele poder fazer uma explicação, 

breve também sobe a questão de como o cálculo da contrapartida ele é elaborado nas 

operações urbanas simplificados. 

BRUNO: E Boa Noite gente, eu sou o Bruno. Sou gerente de estudos econômicos da 

Secretaria de Planejamento Urbano, está bom. E bom baseado no que o José Julio falou, 

a gente precisava calcular então o número de unidades, para fazer programa de aluguel 

social né. E isso foi feito conforme o cálculo de contrapartida que a gente tem né, a 

ideia da contrapartida, é, quer dizer a operação urbana simplificada ela vai atender uma 

necessidade do investidor, tentar resolver essa, uma solução como nesse caso essa obra 

inacabada. Por outro lado você vai gerar uma, para isso você vai fazer um flexibilização 

dos parâmetros urbanísticos, isso vai gerar uma possibilidade de uma geração de renda 

naquela localidade maior do que, do que a possibilidade do original. Então essa 

diferença de renda, uma parcela vai para o empreendedor, para poder resolver a sua 

situação e fazer 



 

 

o empreendimento, uma parcela capturada pela sociedade, e nesse caso ela vai ser 

transformada em unidade para aluguel social, né. E a conta, é basicamente uma conta de 

análise financeira, ou seja, tem dois cenários como foi colocado você tem um cenário 

possível que e o cenário da legislação atual, e você tem um cenário, da, através da 

operação urbana simplificada, né. Esses dois cenários as duas possibilidades, geram 

dois tipos de empreendimentos diferentes, e cada empreendimento tem o seu valor de 

mercado né, o indicador que a gente usa, o chamado valor presente líquido, ou seja, a 

gente pega um empreendimento, faz um fluxo de caixa projetado, traz ele a valor 

presente, significa que esse empreendimento, na legislação ele tem um valor, e o 

empreendimento, através da operação urbana ele tem um outro valor. Alô, oi? É, então e 

isso que a gente faz então e, a gente pega o valor presente líquido do cenário um, valor 

presente líquido do cenário dois, e a diferença e que a gente chama de renda fundiária 

adicional, e essa renda fundiária adicional, uma parte vai ficar com o empreendedor e a 

outra aparte fica com a sociedade. Então no caso o valor já mencionado é o valor, em 

torno de dois milhões e meio, o que no caso, foi transformado em dez unidade, porque? 

Porque a gente avaliou o tipo de planta que a gente precisava para fazer aluguel social, 

avaliou o preço do metro quadrado na região que a gente interessa fazer o programa, e 

chegou em unidades em torno de 260.000, 259.000 reais, daí o fato de serem dez 

unidades está, só isso qualquer dúvida. 

LEONARDO CASTRO: Bom gente então, é, a gente traz a operação e claro que vendo 

assim par, oi? Ah Leonardo Castro, Planejamento Urbano. É, a ideia não é trazer uma 

proposta fechada, a gente vem, acho que já tem quase um ano que a gente está 

discutindo essa operação, até mais de 1 ano, tem mais de um ano que a gente está 

discutindo essa operação urbana, inclusive em um processo de maturação, e tanto da 

parte do empreendimento quanto da parte da contrapartida. Mais a ideia da, do 

instrumento é justamente a gente poder fazer essa discussão para não parecer que a 

coisa já, enfim, não se chega numa definição plena né. Todas as operações que nós 

fizemos no 



 

 

processo de operação pública é muito comum, principalmente quando há intervenções  

no espaço público as pessoas colocaram, olha talvez essa intervenção não seja mais 

adequada, talvez o mais adequada seja fazer uma outra coisa, por exemplo, nós fizemos 

operação urbana e envolvendo ampliação de um shopping que fica lá na Rua Francisco 

Deslandes no Bairro Anchieta, havia uma proposta que foi colocada pela equipe da 

prefeitura, de que se fizesse a requalificação das calçadas, da Avenida Francisco 

Deslandes, e ai um morador do da região falou olha, eu acabei de reformar minha 

calçada, porque a prefeitura me modificou, o meu vizinho não reformou a dele ainda, 

então vocês vão fazer a obra para ele enquanto eu tiver que arcar com a minha própria 

obra? E ai as pessoas e verdade têm que, importante que a calçada seja reformada, mas 

enfim, não podemos beneficiar ninguém de maneira. Eu no final a, depois a discussão se 

entendeu e que o investimento que ele estava mais demandando era o investimento em 

segurança, e como a gente está sempre vinculado a obras que qualifiquem 

urbanisticamente a região, que ficou determinado, que ele seria feito a iluminação do 

segundo nível, na Avenida Francisco Deslandes, que aquela iluminação que fica abaixo 

da copa das árvores. Então melhorando a iluminação geral da região, melhorava questão 

da segurança e a comunidade entendeu que esse investimento, enquanto contrapartida 

pelo, e benefício seria concedido ao Shopping seria mais adequando naquele contesto. 

Como nos sempre estamos trazendo, a gente não tira as coisas, dá cachola né, assim a 

gente está em um processo de planejamento continuo, e todas as operações elas são 

estudas com enfoque naquilo que a gente já produziu de planejamento até hoje. Hoje o 

nosso principal referencial de planejamento urbano e o novo plano diretor, muito 

embora ele não tenha sido aprovado ainda pela Câmara Municipal, e um trabalho 

técnico de mais de cinco anos de duração, e que e principal referencia tudo que a gente 

faz hoje daqui para frente, independente da aprovação da câmara e referenciado nesse 

plano diretor porque ele aponta o ramo da cidade que nós  queremos, que foi pactuado 

com a sociedade civil numa conferencia Municipal de Politicas Urbanas, que durou 

mais de 8 



 

 

meses. Então e a gente traz aqui todo esse conteúdo tentando traduzir numa escala bem 

menor, não estou falando da cidade inteira, nós estamos falado de um terreno da cidade, 

e esse terreno da cidade vai ser desenvolvido de maneira coerente com o que se espera. 

Então a gente tem, por exemplo, apontado no plano diretor a necessidade de resgatar na 

área central da cidade e nos residencial, né com o passar do tempo, até por questão de 

vantagem competitiva na disputa, na disputa da ocupação do espaço, os usos de 

comercio, varejos, salas, escritórios foram ganhando mais espaços na área central, 

expulsando a população de moradores, para fora da área central. E esse processo, ele foi 

gerando essa degradação que a gente vai acompanhando da área central porque, o que 

que acontece e que as pessoas no final do dia voltam para suas casas, e a área central 

fica, sem vida né porque não tem ninguém morando, não tem, e aquela, aquela dinâmica 

que as áreas residências preservam quando associados, a área de comércio e serviço. 

Então plano diretor não me apontar nesse sentido? Então nós estamos falando de um 

empreendimento residencial. Aponta também o plano diretor, uma necessidade muito 

grande, porque o modelo de, preconizado de política habitacional por minha casa minha 

vida, ele e um modelo, que ele resolve a questão de déficit quantitativo habitacional em 

certa medida, mas ele não tem uma resposta ao déficit qualitativo. Quando a gente vê o 

modelo padrão de desenvolvimento imobiliária da minha casa minha vida, são áreas 

distantes, longe da cidade com baixa acessibilidade, então as pessoas elas ganham um 

tento, mas perdem a cidade, né. Então o plano diretor apontou o seguinte, olha: nós não 

podemos subtrair a cidade das pessoas, nos temos que colocar as pessoas de baixa renda 

morando, com acessibilidade, com acesso à infraestrutura e o aluguel social e na nossa 

avaliação uma excelência estratégia. Porque quando você trabalha a política 

habitacional somente com base na propriedade, então nós estamos falando aqui, por 

exemplo, de uma unidade habitacional que vai ser destinado para faixa um do minha 

casa minha vida, até três salários mínimos. A faixa mais carente, onde se situa a maior 

parte do déficit habitacional, e quando nos falamos a unidade no valor que está sendo 

colocado aqui 



 

 

em torno de R$ 260.000,00 - esse valor ele e muito acima do custo da periferia, né. 

Então quando você prestigia né, quando você contempla uma família num programa 

habitacional com imóvel desse valor, o que acontece e o seguinte, há um desequilibro na 

cesta de consumo dessa pessoa, ela fica com muito apartamento, proporcionalmente aos 

outros bens que ela consegue acessar, né então ela, ela vai ter um apartamento, 

proporcionalmente muito caro em relação ao automóvel que ela tem, em relação ao sofá 

que ela tem, em relação a, enfim aos bens de consumo geral que ela tem condição de 

acessar. Quando você trabalha a política habitacional na perspectiva de aluguel, você 

consegue produzir essa equidade, porque a pessoa ela não está comprando imóvel, então 

não se incorpora o patrimônio jurídico da pessoa, ela tem aquele, aquilo ali como um 

acesso a moradia, não o direito de propriedade sobre a moradia. E essa equidade de 

acesso à infraestrutura urbana e viabilizada a partir dessa política, e você tem um ganho 

que e muito importante, porque você não tem apoio da equidade, quando o imóvel e 

muito valorizado e a pessoa é dona, ela sempre vai ter a possibilidade de vender e 

eventualmente até voltar para fila da política habitacional, ou então buscar um imóvel, 

que ela considera que seja mais adequado, mas que pode ser disfuncional do ponto de 

vista da cidade. Se você precisa ter facilidade de acesso, porque quando a pessoa vai 

para a periferia, não é por escolha, porque se ela pudesse realmente ter uma escolha é, 

enfim, mais razoável, mais racional, é mais interessante que ela fique em uma área que, 

gera mais oportunidade de trabalhar perto de casa, de perder menos tempo no transito 

que garante a ela uma série de oportunidades de convívio familiar, de convívio social, 

de educação, de uma série de serviço, de acessar serviço público de melhor qualidade. E 

então o que não se quer, é que essa pessoa ao voltar para lá ela onere a própria vida, por 

perder muito tempo no transito, e também onere a própria infraestrutura urbana, porque 

ai ela passa a ter uma demanda comercial de serviço que centralizado são bem providos 

mais que quando vai para periferia, o desavio e muito maior de ser prestado. Então essa 

coisa, essa questão de tentar trabalhar com perspectiva da moradia, mais inclusiva, mais 

dá também 



 

 

uma diretriz que está sendo considerado, por isso que nós colocamos dentro e do 

cenário de viabilidade econômica que produzisse esse ganha, ganha, tanto para o 

empreendedor, quanto para o Município, nós fizemos essa proposta de que seja feito 

dessa forma. Então nós consideramos que ela e coerente com o plano diretor, mais o 

objetivo da discussão e justamente garantir de que isso seja realmente uma 

compreensão, que seja pactuado em todos os atores que estão interessados em participar 

desse processo. Então e feita essas considerações, eu queria franquiar a palavra para 

quem quisesse é se pronunciar, fazer considerações, críticas e sugestões, para que a 

gente possa render um pouco essa discussão. 

ANA CAROLINA: Ana Carolina, eu vou voltar um pouquinho na discussão porque 

esse decreto foi uma grande oportunidade né, assim a gente não está ali trabalhando 

com ele a gente não sabe, como que está esse, está o andamento, mas a gente vê que 

está, já está dando muitos frutos né. E, para o empreendedor e uma grande, né, assim 

oportunidade, porque você imagina três décadas, há mais de 34 anos você vê uma 

situação de uma edificação, no contexto urbano ali na região central, em que a gente 

pode proporcionar, na pratica, mais ou menos, né, mais de trezentos e quarenta, 

trezentos e sessenta moradores. Então assim a gente percebeu em pesquisas ali na 

região, todo mundo fala assim não acredito isso vai acontecer? Né. Nossa mais que 

maravilha né, vai movimentar, acontece muito assalto naquelas lojas, da galeria. Essa 

primeira loja mesmo ele, né César, o César teve a oportunidade de estar comigo lá, ele 

está, cada dia e uma novidade de assalto, arrombamento. Então assim, a percepção e a 

motivação foi, foram muito, ela estão muito compactuadas porque vai ser realmente um 

grande ganho para aquela região, local. Os usuários, a questão de transporte coletivo, 

ela é muito bem atendida, sabe? É, o fluxo ali ele evolui, você não vê engarrafamento, 

confusão, o fluxo ali é bom. Eu participei, eu fiquei ali várias horas, horário de almoço, 

bem cedo, no fim do dia. Não tem problemas, está perto do mercado, né, tem várias 

oportunidades, ofertas de comércio e consultórios, escritórios de advocacia, informática. 

Então assim, 



 

 

realmente é, foi um grande momento e o empreendedor está muito disposto, foi ótimo 

ter essa, né, essa estrutura de trabalhar com essa composição com o poder público 

Municipal. E nós vamos aguardar o fechamento dessa, decreto-lei Câmara e iniciar as 

obras, ainda não conseguimos fazer uma etapa, planejamento, um cronograma, porque 

depende muito né, de outros fatores, de outros órgãos, principalmente na câmara. Mas 

assim que ficar definido que isso nós vamos costurar com a Secretaria, são 3 anos de 

obras para conclusão. E daí daria a contrapartida das dez unidades, que é do mesmo 

padrão, isso está definido é do mesmo padrão, dessas unidades perto né, na região 

central hipercentro. E o empreendedor vai entregar essas unidades para a prefeitura, 

para esse aluguel social. E então é isso qualquer coisa nós estamos à disposição, nos 

deixamos no portal Barro preto o contato na associação dos comerciantes do Barro 

Preto o contato, tanto nosso da consultoria, quanto do Antônio Bitarães que é o 

Proprietário. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. 

LEONARDO CASTRO: Alguém gente? É queria só, só deixar claro isso aqui, você ia 

falar? 

RAFAELA: Meu nome é Rafaela, e eu tenho duas perguntas, uma em relação essa 

renda diferencial, como que e Maria? Renda Fundiária adicional, e você falou que era 

diferença do cenário anterior e eu quero saber como que foi feito essa proporção de 

(Trecho incompreensível), e como que foi a decisão, para serem dez unidades 

habitacionais. E a outra questão e em relação a esse valor das unidades, que eu acho que 

aluguel social e sim uma possibilidade de trazer essa população para o centro, a partir 

desse valor, qual que foi o estudo onde essas adaptações vão estar essas dez unidades? 

Se isso já existe? E se elas são realmente né, porque eu fico imaginado com esse valor, 

onde que as habitações estão no centro, e enfim onde que isso, se esse estudo já existe? 

Acho que isso e, a gente precisa dessa resposta assim. 

MARINA: Eu posso perguntar? E eu tive uma dúvida sobre, porque eu não tenho 

certeza, 

Marina. Meu 



 

 

nome é Marina e eu queria saber, quando se trata de uma operação urbana, existe uma 

delimitação de localização daquele empreendimento, e eu não tenho, eu não sei, gostaria 

de saber qual que é o limite, de área da contrapartida ou senão existe limite nenhum, ela 

pode ser em qualquer lugar, principalmente a simplificada, que eu não sei a diferença. 

JOSÉ JULIO: Está. Então deixa eu responder primeiro, depois eu passo para o Bruno 

poder falar sobre a questão dos numeros.  Em primeiro lugar é o seguinte... José Julio 

do Planejamento Urbano. É a delimitação da operação urbana, não, vamos voltar. Não 

existe uma localização especifica das unidades. Daí então o empreendedor e que vai 

atrás dessas unidades, e vai ter que de alguma maneira disponibilizar. Como eles não 

tem uma localização já pré-estabelecida, para a gente indicar e, os limites da operação 

urbana, de fato você tem razão a operação tem que estar delimitada no espaço. Nós 

vamos ter que pontuar a área da cidade em que elas poderão ser, vamos dizer assim, 

onde elas deveram estar. No caso como que a gente, a gente identificou, o ideal seria 

que elas estivessem na própria edificação. Como isso não foi possível, aquilo que a 

gente colocou então, é que elas têm que estar em uma situação de acessibilidade do 

ponto de vista de comercio, serviços etc. Análoga da edificação, onde está sendo 

proposta a operação. Então nossa ideia e trabalhar com área central, e com os bairros 

que estão imediatamente vizinhos a área central. 

MARINA: O que que aconteceu exatamente para não ser, (Trecho incompreensível) o 

que que aconteceu para não ser (Trecho incompreensível). Você explicou meio que 

rapidamente, mais acho que, isso é muito importante, o que aconteceu para não ser 

possível essas unidades serem localizadas no empreendimento? 

JOSÉ JULIO: Tem unidades vendidas do empreendimento já, até já está funcionando 

etc, a planta das, das unidades que estão, que são atuais, elas ela não é, ela está um 

pouco um padrão diferente do que a gente imagina que seria o melhor para habitação de 

interesse social, Nos fizemos uma consulta a URBEL no inicio deste processo e a 

URBEL 

entendeu que 



 

 

aquelas unidades não estavam atendendo ao que a URBEL gostaria que fosse as  

unidades disponibilizadas dentro do programa. Nesse sentido, elas teriam que ser 

alteradas, a hora que eu altero o número de unidades, ou áreas das unidades, ou a área 

comum que existe no empreendimento, ele gera uma necessidade de alterar, toda a 

matricula de todos os imóveis que estão associados aquela área comum. Como nem 

todos estão por construir, necessitaria, seria necessário a anuência de todos os 

proprietários, porque você vai ter que retificar na matricula  de cada um dos imóveis. E 

isso que teria que ser feito, até em função disso a ideia foi não ter por mais pro, na área 

central o mais próximo possível dela, mas infelizmente não deu pro predio. 

BRUNO: E respondendo a questão da (Trecho incompreensível). Então só explicando a 

questão da renda, é o seguinte, é todo terreno... Bruno, Bruno gerente de estudos 

econômicos do Planejamento Urbano. É todo terreno ele tem uma capacidade de 

produção, né, está associado aos parâmetros urbanísticos né. E isso gera uma renda, essa 

profissão gera uma renda que o que a gente chama de renda fundiária que a renda você 

consegue através, da produção em cima desse terreno né. E na medida que você muda 

esses parâmetros, você muda essa renda fundiária, então esse e o cálculo que a gente 

faz. A gente pega a renda, a diferença da renda fundiária num cenário e num outro 

cenário está. Nesse caso a diferença foi em torno de cinco milhões. Então a gente pega 

metade, fica com o empreendedor e a outra metade vai para a incorporação está. No 

caso empreendimento de que foge muito ao padrão, do que que a gente deseja, então 

eles podem correr até em um pênalti, e que poder onerar até 20% esse, essa outorga, 

mais a maioria dos casos ele vão cair, uns 50% tá, está bom.  

LEONARDO CASTRO: Está esclarecido, gente mais alguma dúvida? E como, como eu 

já disse anteriormente assim à gente está, e esse e um processo que a gente quer ter 

muito cuidado com ele, justamente por causa desse tipo de discussão né, (Trecho 

incompreensível) e que se pede desse tipo de processo ele e diferenciado porque, ele 

rege uma negociação direta, entre o poder público e empreendedor. E é uma coisa que 

eu acho que, 



 

 

para funcionar e para ser, e gerar segurança para sociedade, gerar segurança para o 

empreendedor, gerar segurança para o poder público. Tem meio de transparência, muito 

grande. Por isso que eu pedi a equipe da prefeitura, que a gente disponibilizasse na 

integra todos os processos de operação urbana simplificada, com todas as apresentações, 

todos os parecer, as plantas, o estudo de viabilidade econômica, para que as pessoas 

pudessem conhecer, que não tivesse nenhuma, caixa preta nada que não pudesse ser, 

absolutamente e fiscalizados por todas as pessoas que tem interesse, isso é uma 

obrigação e é uma necessidade para questão de validade do processo, é um instrumento 

inovador. E eu estive em São Paulo no mês passado, convidado pela faculdade 

Mackenzie para explicar como esse instrumento funciona, e as pessoas estão muito 

interessadas o prefeito de Salvador nos ligou há pouco tempo atrás, para que a gente 

fosse lá explicar. E um instrumento que ele permite uma aproximação de escala 

diferenciada, ele permite um resultado, em um tiro mais curto né para quem trabalha 

com planejamento isso é uma maravilha, porque a gente está sempre mirando muito no 

futuro. Então ele permite alcançar resultados urbanísticos importantes em um prazo 

mais razoável e gerar um pouco mais de transformação. Mas é um instrumento novo, é 

um instrumento que não tem contorno legislação Federal, ele e tratado praticamente, de 

maneira exaustiva na legislação é Municipal, apesar de ser chamado Operação Urbana, 

não é operação urbana com associado do estatuto da cidade, operação urbana 

simplificada. Então ele tem alguns requisitos diferentes um instrumento, um pouco mais 

peculiar nesse sentido. Então o que a gente busca garantir e que haja a possibilidade de 

conhecimento exaustivo de todos os dados, todas as informações para que ninguém 

deixe, perca a oportunidade de se manifestar. Então é por isso que a gente mantem isso 

disponível, tempo todo, no site da prefeitura, e a possibilidade de participação ela 

também e continuada. Então não tem audiência pública, mas se alguém ficou com 

alguma dúvida chegou em casa e não conseguiu. Entra lá no site faz o contato com a 

gente e coloca suas considerações para que a gente tenha e realmente esse bem calcado 

né, a gente, e 



 

 

outra coisa tem que ser de acordo com plano diretor porque, na minha avaliação se eu, 

sair e da intenção do plano nós vamos fazer isso numa área que e de preservação 

ambiental, isso já passa, ai para uma, para um cenário de inviabilidade. Então ele tem 

que estar sempre muito coerente com os princípios gerais de planejamento urbano e 

todo processo, tem que ter o máximo de transparência para, que não haja aquela 

margem de questionamento, há isso aqui, e empreendedor para mim está levando muita 

vantagem. Por isso que a gente deixa todos os números aberto para mostrar que até a 

rentabilidade, no empreendimento, é uma rentabilidade compatível com aquilo que se 

pratica no mercado. Está vinculado a uma taxa de atratividade mínima que é, tem a 

informação dos parâmetros macro econômico, ninguém entra nem um negócio para 

perder dinheiro, então tem que ser uma coisa que seja rentável, e que gere, é essa 

contrapartida esse benefício público, está. Então se alguém tiver mais alguma dúvida 

nós continuamos a disposição aqui. Ana, quer falar alguma coisa? Zé, Bruno? Mais 

ninguém? 

JOSÉ JÚLIO: É, só para colocar que além da audiência a gente tem um, um plantão 

permanente dentro da secretária. Para essa operação urbana, isso não aconteceu, 

ninguém foi nos procurar, mas outras operações que vão envolve entendimentos que 

tem um pouco mais de visibilidade. A gente tem sido procurado, então à gente recebe as 

pessoas, explica um pouco, escuta muito o interesse das pessoas, olha eu queria dar 

palpite da contrapartida, a gente, que as vezes não pude participar da audiência pública 

panorâmico do escrito o que que desejaria para uma determinada área, ou a onde 

gostaria de ver os recursos da operação investido. Então a secretária está aberta a esse 

tipo de situação, contato até por telefone, tanto por e-mail, e o fato da gente estar com as 

informações disponibilizada no site, facilita um pouco mais essa amplitude da 

participação. O universo da audiência pública, ele e sempre um universo que ele tem as 

suas limitações e abrindo um pouco mais a gente dá oportunidade ai das pessoas 

participarem. José Júlio do Planejamento Urbano. 



 

 

LEONARDO CASTRO: É, Leonardo Benjamim, tudo bem! Então gente, só para a 

gente encaminhar para o encerramento, deixa eu só dá um, a Mariana quer falar. A 

Mariana. 

MARIANA: E, Mariana boa noite! É só imaginando um cenário de gestão desse 

empreendimento de aluguel social e falando da contrapartida. Seria de interesse ter 

algum limite em relação a eles estarem numa mesma edificação, algo no tipo, no sentido 

de gerindo um apartamento em cada prédio ali na área, ou, se eles deveriam estar 

próximos, se isso colaboraria com a gestão? E no outro, em um cenário de que esse 

valor da contrapartida, não cobrisse eventualmente as dez unidades, como que ficaria 

essa conta, se o empreendedor ficaria responsável por comprar, ou se as unidades, só 

arcariam com as que dessem para pagar, enfim. Esta é uma dúvida também. 

JOSÉ JÚLIO: E é nós já discutimos... José Júlio. Nós discutimos um pouco disso com 

aluguel dentro do processo, e entre, o que o nós foi passado nós trabalhamos com esse 

cenário, e de que tendo visto o pequeno número de unidades que dizer, e isso não seria 

um condicionante. O fato de, alguém não aderir uma necessidade que a unidade 

estivessem todas uma mesma edificação. Tanto acho que isso poderia ser conveniente, 

mas a URBEL deu a entender que isso não seria condicionante com esse, por ventura 

poderia dificultar a missão do empreendedor de dar conta das dez unidades. Bem com 

relação aos números da, de unidades por decoração, e o que fincou o empreendedor e o 

valor que está estabelecido na contrapartida, como a gente trabalhou esse, e esse valor à 

medida que o, vamos dizer assim, se a contra partida for cumprida daqui há 4 anos, 

quando o empreendimento estiver sendo concluído, eu acho que a medida vai passar por 

uma, por algum fator de correção. Mais não existe, hoje a gente sabe que esse número 

ele e suficiente a gente já mapeou unidades que, deram conta de entrar dentro desse 

valor. Inclusive até na vizinha do empreendimento, no JK, a gente sabe que tem 

unidades que tem dentro dessa perspectiva de ligamento (Trecho incompreensível), mas 

de fato a vinculação na operação ela e sempre ao valor da contrapartida. A gente faz o, 

uma espécie de 



 

 

orçamento, para verificar o que que dá para fazer com aquele dinheiro, seja obra 

publica, seja nessa caso a compra de unidades, e a partir daí estabelece, porque 

simplesmente a gente jogar um valor, as vezes não vai atender o requisito da operação 

urbana que é o retorno do investimento na própria área de operação, e aí não entra a 

situação que ela não está propriamente escrita, mas que a gente entende como essencial, 

que é o fato da contrapartida, pela natureza urbanística. Porque, senão a gente corre o 

risco de ver esse recurso olhando para outro tipo de investimento que não vai dar o 

retorno (Trecho incompreensível), o retorno, o recurso tem que ser direcionado a hora 

que tem tendência do interesse urbanístico. 

LEONARDO CASTRO: Só para exemplificar para você terem dimensão das operações 

de base que a gente trabalhou... Leonardo do Planejamento Urbano. É, a operação 

urbana mais de traz para frente, a última a ultima audiência, nós fizemos na Cidade 

Jardim, a audiência não foi possível de ser concluída, porque  uma demanda para uma 

discussão mais extensa, então acabou que, a gente teve que interromper audiência para 

marcar, marcar uma outra rodada de discussão que é, o conteúdo da discussão não foi 

resolvida na audiência, as pessoas não ficaram satisfeita. Então precisamos remarcar o 

(Trecho incompreensível) do que necessário. A operação urbana ela envolve um 

empreendimento imobiliário na Cidade do Jardim, são doze apartamentos? É. São doze 

apartamentos no terreno que fica lá no, final do Cidade Jardim. No Bairro Cidade 

Jardim mais fora da área de diretrizes especiais e do conjunto urbano, é o projeto de 

tombamento na Cidade Jardim. E, é os recursos da contrapartida nesse caso era um 

pouco mais, estava gerando quase em torno de R$ 8.000.000,00 e eles vão para Vila 

Monte São José, que é uma vila que tem aproximadamente três mil moradores lá na 

zona especial de interesse  

Social, é favela, e que precisa de receber obra de urbanização. Então é um 

empreendimento de alta renda, essa daí que estava redistribuindo a sua contrapartida, 

por uma área de interesse social, para você ver, esse é um outro. Nós tivemos mais 

recentemente 



 

 

também uma audiência pública na associação médica que fica ali na Avenida João 

Pinheiro esquina com Guajajaras, tinha um estacionamento que ficava ali em uma 

esquina, e eles têm um projeto de ampliar a sede da associação medica. Nesse caso a 

contrapartida foi dois milhões e, mais... 

INTERLOCUTOR NÃO IDENTIFICADO: (Trecho incompreensível). 

LEONARDO CASTRO: Quase quatro milhões, era treze e novecentos. 

INTERLOCUTOR NÃO IDENTIFICADO: Três e novecentos. 

LEONARDO CASTRO: Três e novecentos, quase quatro milhões. Existia um projeto 

que foi elaborado na prefeitura em 2008, que era a revitalização, que estava engavetado 

da Praça Afonso Arinos, que fica ali entre o edifício prédio Minas e a escola a Direito 

da UFMG, hoje um grande estacionamento de veículos, eu nem sei se pode se chamar 

de praça. Então a intervenção ela cobre completamente a área de estacionamento, torna 

100% espaço de pedestre e faz uma reformulação completa da praça, enfim, 

resignificando aquele lugar como espaço publico de (Trecho incompreensível). E nós 

tivemos também como eu já mencionei a Francisco Deslandes, foi a ampliação de um 

shopping center que fica lá no final da avenida. Verdade nem ampliação de área, é 

basicamente convenção de área de estacionamento em área de loja, um ponto de vista 

urbanístico, até melhora, porque diminui um pouco atração de veículos, enfim, em 

função desse estacionamento que estava lá, que, enfim, que ainda está, mas que vai ser 

mudado. E tem como previsão de intervenção da ciclovia que vai permitir, a Ciclovia ao 

longo da Francisco Deslandes, permitindo a conexão a partir da Avenida Nossa Senhora 

do Carmo, até a ciclovia da Savassi, que já está implantado, que é um ganho importante, 

a questão da iluminação pública que eu já, havia mencionado, mais a manutenção de um 

parque público que está lá, que é o parque Julien Rien e parque vai ser mantido pelo 

empreendedor, (Trecho incompreensível). Então você tem ai uma série de coisas que, 

enfim você que você vai ter nos ganhos urbanísticos, empreendimentos que são, é 

importantes, a 



 

 

Associação Médica está em um lugar que comporta, que está coerente com a capacidade 

de suporte, a centralidade da Francisco Deslandes é reforçada por esse empreendimento, 

e o empreendimento da Cidade Jardim, ele não traz em si nenhum ganho efetivo para a 

cidade, porque não está orientado pelo transporte coletivo, um empreendimento mais 

voltado para alta renda, mais a contrapartida que ele gera e tem um interesse social. 

Então vamos sempre trabalhar nesse sentido se vocês quiserem depois acessar o site lá 

da prefeitura é pbh.gov.br/smapu no lado esquerdo tem operações simplificadas, todas 

operações estão lá, e é legal que a gente domina, que a partir desse momento que as 

pessoas participam de uma audiência, que elas possam participar das outras, e ter essa 

oportunidade de discutir um pouco mais essa atuação mais focada na escala local. Tudo 

bem? Então está bom, gente. Vou agradecer a presença de todos e colocar mais uma vez 

a disposição para continuar essa discussão, e nada mais havendo a tratar, fica encerrado 

então a reunião, a nossa audiência. Obrigado e boa noite!     


