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Transcrição Audiência Pública Construtora Santa Marta – 03/10/2018 

 

ANA CAROLINA – Então vamos começar! Boa noite a todos! Agradeço a 

presença de vocês nós estamos aqui para falar da operação urbana 

simplificada do Edifício Interpark ele é de propriedade da Construtora Santa 

Marta. Esse edifício fica delimitado pelas ruas no quarteirão delimitado pelas 

ruas Rio Grande do Sul, Guajajaras, Mato Grosso e Avenida Augusto de Lima. 

A operação urbana simplificada se dá pelo fato de uma obra inacabada. É um 

instrumento que a prefeitura abriu para os interessados para concluir as obras 

inacabadas no município. Então nós temos aqui um empreendimento né está 

de frente para a Rio Grande do Sul. Ele tem 02 partidos, são 02 blocos. O 

primeiro bloco foi construído até a oitava laje e o bloco atrás que é o segundo 

tem estrutura de subsolo garagem um e dois e as estruturas pilares de 

sustentação. Então esse tipo de obra inacabada a gente vai explicar. Operação 

urbana porque que se deu eu vou explicar um pouco do edifício. Ele teve seu 

alvará, ele é de 1981, projeto aprovado. Construiu e renovou o alvará e em 

1993 as obras pararam. E o que foi aprovado lá em 1981 hoje pela lei vigente a 

lei de uso do solo e ocupação a gente não construiria esse edifício com as 

unidades, coeficiente de  aproveitamento, a altimetria, afastamentos então o 

instrumento que a prefeitura proporcionou aos requerentes de continuar 

concluir a obra e entregar as unidades foi pela operação urbana simplificada 

que eu vou explicar um pouquinho como que acontece. Então vamos lá para a 

primeira! Isso aí já é o edifício acabado é isso que a gente deseja  o 

empreendedor , a consultora,  cidadãos, vizinhos, proprietários, prefeitura essa 

é a inserção  do edifício com os edifícios residenciais nós temos aqui hoje a 

entrada de estacionamento funciona o estacionamento rotativo no subsolo a 

garagem 01 e 02 está feita mas não é utilizada aqui é a entrada das lojas 

temos 24 unidades comerciais essa parte já tem baixa e habite-se  de 1987 e 

opera e funciona. Então o que que falta acabar? Pilotis as unidades todas 

residenciais são 120 apartamentos ele é um edifício misto multifamiliar e 

comercial. A operação urbana simplificada é um instrumento de planejamento 

urbano que através da cooperação entre o setor público e a iniciativa privada 

objetiva alcançar benefícios para a coletividade por meio de transformações 

urbanísticas, locais, melhorias sociais e valorização ambiental. A prefeitura de 
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Belo Horizonte obedecendo as regras previstas no Plano Diretor do Município e 

garantindo a compatibilidade do empreendimento com a infraestrutura de uma 

região autoriza a aplicação de parâmetros diferentes para um determinado 

empreendimento e em troca exige uma contrapartida que pode ser uma 

benfeitoria,  uma obra de qualificação,  um equipamento público ou algum outro 

benefício para a coletividade só para ilustrar rapidamente nosso terreno é de 

1.200 m² e a área construída de 14.154 hoje na lei vigente o coeficiente um 

Marcelo?  

 

INTERLOCUTOR (00:03:50) – VOZ AO FUNDO. 

 

ANA CAROLINA – Se passar a gente poderia construir só 1.200 m². Então 

para construir os 14.000 que foram aprovados lá em 1981 na lei vigente só 

através desse instrumento em que você consegue terminar a obra com o 

projeto que foi aprovado de acordo com uma contrapartida que é negociada 

entre prefeitura e o requerente. O Decreto Municipal 16.505 de 15 dezembro 

2016 estabelece os procedimentos para a instituição das operações urbanas 

que se dá nas seguintes etapas: Primeiro protocolo pelo responsável legal da 

caracterização da proposta em formulário próprio instauro o processo 

administrativo isso foi feito em 2015 nós estamos em 2018 eu vou explicar 

instauro o processo. Emissão de relatório técnico de caracterização preliminar 

de interesse público da operação urbana simplificada em conformidade com o 

Artigo 66 do Plano Diretor do Município pela Secretaria Municipal Adjunta de 

Planejamento Urbano. Esse relatório técnico em que a Secretaria de 

Planejamento Urbano emite um parecer ela consta de parâmetros urbanísticos, 

as diretrizes urbanísticas preliminares para a unidade de vizinhança ser 

qualificada, formulário próprio para elaboração dos estudos de impacto 

urbanístico e repercussões do empreendimento na vizinhança esse formulário 

ela disponibiliza para o empreendedor o requerente elaborar um estudo de 

impacto na vizinhança dito isso protocolar todos os estudos que foram 

disponibilizados em formulários próprios pela prefeitura e a própria Secretaria 

de Planejamento Urbano avalia esse material. Esse estudo de impacto na 

vizinhança que foi realizado também em 2015 ele consta de quadro de áreas a 

serem utilizadas para constituição do entendimento objeto da operação urbana, 
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estudo preliminar ou projeto básico de implantação do empreendimento com 

identificação dos principais acessos, lista de atividades e usos a serem 

exercidas no empreendimento, estudo da inserção e da volumetria do 

empreendimento no contexto urbano. Caso seja implantada em nova edificação 

ou haja acréscimo ao volume construído de edificação existente o nosso caso é 

acréscimo ao volume construído por que o nosso edifício está parcialmente 

implantado, pesquisa de percepção ambiental com os moradores e 

trabalhadores e usuários da área de influência direta, estudo de viabilidade 

econômico-financeira do empreendimento incluindo facultativamente sugestão 

para fixar a contrapartida então a gente fez um estudo de viabilidade 

econômico-financeira bem dá para terminar, concluir custa tanto,  o 

investimento é tanto, o terreno, o uso do solo, a parte toda de acabamento, 

construção, entrega dos apartamentos o que que sobra, o que que não sobra 

ainda a possibilidade da contrapartida e foi o estudo que nós fizemos a 

secretaria avaliou e ela também fez um estudo e nos propôs a contrapartida 

que vai chegar já , já. Medida de qualificação urbanística essa é a sugestão a 

serem efetivadas independente do enquadramento do empreendimento como 

de impacto pela legislação vigente que visa assegurar o desenvolvimento da 

operação urbana incompatibilidade com a qualificação de unidade de 

vizinhança contínuos ou descontínuos. Aí dito isso vem a emissão do parecer 

pela Secretaria de Planejamento Urbano. Esse parecer ele avalia as 

informações exigidas que é do estudo de impacto, se nós atendemos a todos 

requisitos, ela configura a operação como de interesse público bem como a 

partir de planos, programas e projetos urbanísticos em desenvolvimento no 

município, e a ser discutido em audiência pública que nós estamos aqui hoje. 

Parâmetros para o empreendimento a serem discutidos em audiência pública, 

diretrizes urbanísticas preliminares para unidade de vizinhança a ser 

qualificada a ser discutida em audiência pública, estimativa preliminar da 

contrapartida a ser exigida do responsável legal, baseado em estudo de 

viabilidade econômica e financeira elaborada a partir de dados do 

empreendimento fornecido por seus responsáveis e análises da Subsecretaria 

de Planejamento Urbano. Nós estamos exatamente nesse quinto passo que é 

a realização da audiência pública na área de influência direta do 

empreendimento com a participação da população. Nós fizemos a entrega de 
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194 convites, deixamos banners distribuídos na região do Barro Preto durante 

15 dias, e agora estamos aqui hoje na realização dessa etapa. Logo após essa 

etapa vai haver assinatura de um termo de conduta urbanística entre o 

executivo e o responsável legal, que é o requerente, o proprietário por meio do 

qual ele se compromete a cumprir as obrigações e prazos constantes da 

proposta de texto legal, em conformidade com o Plano Diretor do Município, e 

com processo de elaboração da operação urbana simplificada. Então a próxima 

etapa é assinatura do termo de conduta pelo proprietário e a prefeitura. Depois 

desse termo de conduta vai haver um projeto de lei que encaminha para 

Câmara Municipal. E lá, com esse projeto de lei sendo aprovado nós já 

podemos iniciar o processo de conclusão das obras. Aqui em alguns pontos de 

referência nós estamos muito próximos da Praça Raul Soares, do Edifício JK 

que são simbólicos né, marcos simbólicos na nossa cidade. Ao lado nós temos 

o Edifício Maximiano, Sofia, Armindo Chaves, Anita Chaves, atrás o Mondrian. 

Então aí são os principais pontos de referência do quarteirão e adjacências. A 

localização, nós iniciamos por aqui, a próxima já é o prédio, agora nós vamos 

trazer algumas fotos das visadas. Vamos lá nas fotos do prédio primeiro aí eu 

volto aqui, ó partido da Avenida Augusto de Lima não da Rio Grande do Sul de 

vista direta a Rio Grande do Sul fachada principal. Essa é a fachada de fundo 

de vista do Mondrian, do Edifício Mondrian da Mato Grosso. A próxima é lá da 

Rua Guajajaras, esse é o bloco 01 até oitava laje, o bloco 02 está aqui ó ele se 

encerra aqui, ele se encerrou aqui no segundo nível de garagem e pilotis, inicia 

lá. Acesso de veículos, hoje funciona estacionamento rotativo no prédio, aí a 

vista da Avenida Amazonas a entrada social de pedestre para as lojas, a vista 

das lojas comerciais, são 24, muitas estão fechadas, outra vista do edifício. 

Agora a gente vai caracterizar o empreendimento. É uma obra inacabada que 

teve seu projeto aprovado em 81, alvará de construção renovado até em 93 

onde acabou tudo lá no histórico do alvará. O Edifício Interpark está na Rio 

Grande do Sul no Barro Preto, é um terreno de 1.200 m² e a área construída a 

ser construída de 14.154.46 m². É um empreendimento de uso misto, ocupa os 

lotes 09/10 do quarteirão 14. O zoneamento é ZCBH Zona Central de Belo 

Horizonte ADE Polo da Moda e a via de acesso ao empreendimento é uma via 

arterial a Rua Rio Grande do Sul. A edificação teve baixa parcial em 1987 para 

as lojas do primeiro pavimento e estacionamento. Atualmente a área construída 
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se refere ao estacionamento no subsolo, galeria de lojas, segundo e terceiro 

pavimentos de garagem. O edifício é composto de 02 torres com 60 

apartamentos cada, sendo uma já erguida, com estrutura na oitava laje, e a 

outra apenas com as fundações, andares de garagem e os pilares de 

sustentação construídos. O acesso de veículos ocorre pela abertura da 

garagem para os níveis de estacionamento pela Rio Grande do Sul. O acesso 

de pedestre ocorre pela portaria central pela Rio Grande do Sul para a galeria 

de lojas. Agora a gente apresenta uma imagem 3D da inserção do 

empreendimento, como que ficaria. Esse é o edifício como nós temos, 03 

imagens ilustrativas, mostrando o edifício acabado, olha lá a volumetria, a 

inserção dele no quarteirão, a vista da Avenida Amazonas. Bem, os parâmetros 

especiais solicitados, né, porque que nós estamos aqui hoje pela lei vigente, o 

coeficiente de aproveitamento máximo é 3.4. Então num terreno de 1.200 eu 

construo 4.500 m² aproximadamente. A gente está utilizando 11.9 que foi da lei 

anterior em que foi o projeto aprovado. A cota era 20, utilizado 10, o 

afastamento lateral era a regra do H, né, agora na época não tinha a regra. 

 

INTERLOCUTOR (00:13:51) – VOZ AO FUNDO. 

 

ANA CAROLINA (00:13:53) – É a cota por unidade né habitacional, o arquiteto 

está ali, Marcelo Sena, qualquer dúvida a gente recorre ao arquiteto. Precisa 

ele explicar essas continhas aí. Afastamento de fundos pela legislação vigente, 

a regra do H, hoje a gente tem 4,90 metros. Então os parâmetros são 

especiais, não são parâmetros que na lei vigente são aprovados. Por isso que 

existe operação urbana simplificada, que nos dá a possibilidade de continuar a 

obra num parâmetro fora do que a lei hoje permite. De acordo com a lei, desde 

que você faça e entregue uma contrapartida para o município, que é um bem 

para coletividade. Pode passar!  A medida de qualificação que a Secretaria de 

Planejamento Urbano nos pediu foi criar 01 bicicletário para 10 bicicletas, isso 

dentro do empreendimento, não tem nada haver com a contrapartida, é o 

incremento além das medidas de sustentabilidade que todos os edifícios hoje 

buscam né, sistemas economizadores de água e energia, nós vamos incentivar 

o uso de bicicletas. E a contrapartida que a prefeitura nos passou, ela tem esse 

valor de 3.763.813,00, quem vai apresentar as propostas dessa contrapartida 
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vai ser a própria prefeitura que está aqui hoje presente. E tudo se dando nessa 

audiência com os termos acordados, nós vamos partir para assinatura do termo 

de compromisso, para encaminhar o projeto de lei para Câmara Municipal, ser 

aprovado para a gente poder ter o alvará de construção, para continuar as 

obras. Então se alguém tiver alguma dúvida... Agora ou depois da 

apresentação da prefeitura? Podia ser depois né? Se alguém quiser fazer 

algum esclarecimento sobre o empreendimento, a caracterização, a proposta 

de operação urbana, eu estou às ordens. Daqui a pouco a prefeitura vai falar 

um pouquinho. Podia? Então vamos! Gisela quer me dar o seu pen-drive?  

 

INTERLOCUTOR (00:16:12) 16:53 – VOZ AO FUNDO. Pode só voltar aquele 

quadro lá dos parâmetros?   

 

ANA CAROLINA (00:16:16) 16:58 – Pode! 

 

INTERLOCUTOR (00:16:18) – 17:01 VOZ AO FUNDO. O da legislação.  

 

ANA CAROLINA (00:16:20) – 17:04 Essa é a legislação é a Lei 7.166/96. 

 

INTERLOCUTOR (00:16:24) – 17:08 VOZ AO FUNDO. Ela já foi aprovada lá 

ou está em vigor?  

 

ANA CAROLINA (00:16:26) – 17:10 Está em vigor!  

 

INTERLOCUTOR (00:16:27) – 17:12 VOZ AO FUNDO. Ela poderia fazer 60 

unidades e o que você está utilizando é o que é proposto? O que era da 

legislação. 

 

ANA CAROLINA (00:16:33) – 17:16 Que já era a legislação anterior, 81. Ele 

foi aprovado em 81 dessa forma na lei vigente daquela época. 

 

INTERLOCUTOR (00:16:42) – 17:23 VOZ AO FUNDO.  
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ANA CAROLINA (00:16:44) – 17:26 É nós estamos na 7.166 modificada pela 

9.959/10 e hoje a lei vigente é a 3.4 então a gente não construiria nem um 

terço. 

 

INTERLOCUTOR (00:16:56) – 17:38 VOZ AO FUNDO. 

 

ANA CAROLINA (00:16:58) – 17:42 Isso!  É a 7.166/96.  

 

ANA CAROLINA (00:16:58) – 17:50 Mais alguma dúvida? Vamos passar para 

Secretaria! 

 

GISELA (00:17:52) –  Tá só um ponto e se utilizar. Sou a Gisela, sou arquiteta 

urbanista, hoje eu estou diretora de Gestão dos Instrumentos da Política 

Urbana. Na verdade eu só queria destacar um ponto. Esse coeficiente de 

aproveitamento indicado como utilizado no município pelo empreendimento no 

município ele não faz uma correspondência direta. Você não pode pensar 

assim: era 3.4 a legislação e ele vai poder 11.9. Porque a gente sempre faz 

esse cálculo do bruto e não do líquido. Porque se estiver inclusive qualquer tipo 

de mudança com relação à legislação, a gente fica resguardado utilizando esse 

dado do empreendimento. Então, na verdade, se a gente fosse pensar 

legislação com 3.4, a gente sabe que o 3.4 ele dá 3.4, mais 3.4 para garagem, 

mais as áreas 14% de circulação etc. etc. Então só para esclarecer que a gente 

não pode fazer essa relação direta, tá? Só para esclarecer isso. 

 

INTERLOCUTOR (00:18:21) – VOZ AO FUNDO. 

 

GISELA - A gente não faz essa correspondência de área líquida. Eu não tenho 

esse dado agora para te passar, Maurício. Se você quiser depois eles podem 

inclusive apresentar essa informação. Eu só queria já colocar que a gente 

trouxe o processo da operação. Inclusive, para caso alguém queira verificar 

como que foi todo processo, os documentos estão em anexo, então qualquer 

tipo de consulta está disponível, tá? E também na secretaria, caso alguém 

tenha algum tipo de demanda de informação adicional. 
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INTERLOCUTOR (00:18:57) – VOZ AO FUNDO. 

 

GISELA – Não, não vai ser revertida no próprio quarteirão, tá? Eu queria só... 

Eu vou aproveitar a fala, qual que é o nome do senhor? 

 

GERALDO LARA – VOZ AO FUNDO. É Geraldo Lara. 

 

GISELA – Sr. Geraldo, só um ponto. A gente faz algumas considerações com 

relação ao projeto em si, algumas adequações no próprio projeto, nesse caso 

foi uma coisa muito simples, vamos dizer assim, né, além das outras 

adequações com edificações sustentáveis, que seria do bicicletário, e 

entendemos que o benefício maior para o entorno imediato seria a ausência de 

uma obra inacabada. A contrapartida a gente vai apresentar aqui. O valor da 

contrapartida a gente trouxe um objeto que seria o alvo da aplicação desse 

recurso, inclusive a gente está com a participação de 02 funcionárias da 

prefeitura, que são da saúde, que vão poder esclarecer algum ponto caso seja 

necessário. Algum ponto a mais com relação ao porquê desse  

empreendimento vai ser um Centro de Saúde na Vila Nossa Senhora de 

Fátima. Na verdade  um Centro de Saúde aprovado em uma OP, inclusive  de  

já bastante tempo. É uma área inclusive que tem uma fragilidade muito grande,  

Vila Marçola? 

 

INTERLOCUTOR (00:20:14) – VOZ AO FUNDO.   

 

GISELA - Vila Marçola! Vila Marçola, que tem inclusive, atende uma parcela 

muito significativa de população hoje. A gente tem um atendimento em torno de 

60.000 moradores né? Da região. Não só da região direta, mas a gente vai 

poder falar um pouquinho mais sobre isso. 

 

MAURÍCIO (00:21:12) – Meu nome é Maurício Vaques e eu estou aqui 

representando tanto O Edifício Mondrian - que eu sou síndico - e também a 

Associação Comercial do Barro Preto que eu sou diretor lá. E eles pediram que 

eu viesse.  Como a Gisela acabou de dizer aqui, a contrapartida não é no 

bairro né? A gente estava até ali no slide, diz assim que busca alcançar 
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benefícios para a coletividade por meio de transformações urbanísticas locais 

né que está previsto na lei. Então primeiro eu vou falar do nosso prédio. Pelo 

que eu vi na maquete, nosso prédio tem um prejuízo, que é a primeira coisa. 

Nosso prédio tem o interesse de acabar a obra. A gente quer que a obra seja 

concluída. A gente não quer uma obra parada na nossa vizinhança, mas pelo 

que eu vi, o tanto que eles estão aumentando, nós temos um prejuízo material, 

porque nós construímos nesse ano uma usina fotovoltaica no nosso prédio. E 

pelo que eu vi, o edifício deles está ficando mais alto que o nosso e faria 

sombra no nosso edifício. Então esse coeficiente aí de 11 vezes, 

especialmente no bloco de trás, geraria uma sombra no nosso edifício. Então a 

minha colocação é com relação ao Edifício Mondrian, a altimetria 01...  

 

INTERLOCUTOR (00:22:42) – VOZ AO FUNDO.   

 

MAURÍCIO (00:22:44) - Sim, nós temos 17 andares. Eu vi na sua maquete. Se 

você voltar lá no seu slide parece que vocês passam uns 03 andares da gente. 

Se quiser voltar lá para a gente ver... E com relação a Associação Comercial 

do Bairro, a Associação pediu que eu trouxesse uma demanda aqui que não é 

de custo alto, e que está  necessária no bairro. No caso até do nosso edifício 

não precisa, porque nós já fizemos. Mas a Associação pediu que demandasse  

aí para a prefeitura obras no entorno, e o que a Associação pediu que fosse 

refeitas  as calçadas do entorno, né, do quarteirão ou talvez mais alguns, e que 

se colocassem lixeiras no bairro, porque o nosso bairro está muito sujo, a 

limpeza urbana não está dando conta, e é uma demanda que a gente tem lá na 

Associação, de lixeiras novas no bairro. Tanto a caixa d'água quanto o bloco de 

trás estaria fazendo sombra aí na nossa usina a gente deixaria de gerar 

energia. 

 

INTERLOCUTOR (00:23:13) – VOZ AO FUNDO. 

 

MAURÍCIO - Quando a gente fez, a gente considerou a vizinhança ao redor e a 

lei atual de uso e ocupação do solo. 
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ANA CAROLINA (00:24:10) – Ana Carolina da consultoria. Nosso interesse 

aqui foi apresentar o projeto como aprovado anteriormente. Até porque, pelo 

que entendi do instrumento da operação urbana, você não tem muita liberdade 

de modificar, é o que já foi aprovado com a condição de implantação. E a 

contrapartida com a inserção volumétrica em 3D, é claro, isso aí é uma 

ilustração, um grafismo, né? A gente teria que fazer o estudo mesmo na 

arquitetura, cotas, né, do quarteirão, porque a Rio Grande do Sul ela está numa 

cota mais alta que a Guajajaras né? Teria que fazer um estudo, onde que vai a 

insolação, posição do sol, manhã e tarde, isso não foi feito ainda, não foi feito, 

teria até que evoluir com isso, né, para atender essa demanda. E o que foi 

proposto era apresentar o projeto aprovado para conclusão da obra como ele 

foi aprovado em 1981, a conclusão dele, o final seria isso aí tá. 

 

MAURÍCIO – Ele foi aprovado em 81, o alvará caducou né? E acredito que nós 

estamos sendo chamados aqui como vizinhos para evitar que haja prejuízo 

para a vizinhança, né? E não tem dúvida tá? Não precisa fazer estudo nenhum 

que passa a altura do Mondrian, o prédio deles tem 20 andares o nosso tem 17 

e está na cara ali também pelo... E a rua deles também é mais alta que a 

nossa, né? Então não tem dúvida alguma que está passando e está fazendo 

sombra na nossa usina, isso aí eu gostaria que constasse em ATA. 

 

INTERLOCUTOR (00:25:16) – VOZ AO FUNDO. Não são 20 andares não, são 

15. 

 

ANA CAROLINA – É subsolo, primeiro que é o pavimento lojas, segundo e 

terceiro com níveis de garagem, tem o pilotis e depois as torres que vão até o 

15 não é isso?  São 19 com a caixa d'água 20. 

 

MAURICIO – E me parece que tem um pé direito duplo, acima do pilotis pelo 

que eu vi na perspectiva, não sei.   

 

ANA CAROLINA – Aham! Olha essa audiência está sendo gravada tá, só para 

você saber, nós estamos gravando, vai ter a transcrição dela e é público o 

processo. O que que a gente pode fazer? Tudo se finalizando, né, com o termo 
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de conduta, a SMAPU veria a melhor forma, a Secretaria de Planejamento 

Urbano, da gente apresentar um estudo de insolação mostrando 

sombreamentos, manhã e tarde, mostrando as condições para isso depois ser 

avaliado. Porque hoje, realmente, você falou, eu não sei, você não sabe, a 

gente não tem, eu não tenho como provar, eu não fiz nenhum estudo. Então 

assim, realmente hoje para a gente colocar aqui perdeu insolação, perdemos 

energia, não tem como a gente afirmar. Mas isso pode vim como uma diretriz 

do processo. 

 

MAURÍCIO - Eu queria deixar registrado a nossa sugestão que a cota máxima 

da caixa d'água do bloco de trás fosse limitada a altura do nosso telhado, tá 

certo? Porque o que eu percebo lá, a gente fez um investimento alto e um 

pouquinho de sombra que a nossa caixa d'água faz na nossa usina, ela para 

de gerar. Então da forma como está ali durante a manhã inteira, não ia gerar 

nada. 

 

ANA CAROLINA – Perder, eu já vou adiantar, perder pavimentos, perder 

unidades, nós perdemos nosso estudo de viabilidade econômico-financeira, e a 

contrapartida também, porque se dá com isso tudo. Só para você entender que 

teria que realmente avançar nessa proposta sua, para a gente ter realmente a 

certeza do que vai acontecer. Verificar onde vai, onde fica, o que que pega 

para fazer um novo estudo, porque o que foi proposto é com as 120 unidades.  

Se a gente faz 90 a viabilidade cai. 

 

MAURICIO – Tudo bem, a viabilidade cai, talvez a contrapartida seja menor né. 

 

ANA CAROLINA – Talvez! 

 

MAURICIO - A ausência pública é para ouvir a vizinhança, né? 

 

ANA CAROLINA – Claro! 

 

MAURICIO – Nós como parte prejudicada estamos, acho que, no momento 

adequado de nos manifestar. 
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ANA CAROLINA – A sua sugestão está já gravada. Obrigada! O Antônio quer 

falar. 

 

MAURICIO – Com relação ao entorno, né, que a lei parece que prevê a que a 

contrapartida deveria ser no entorno. Então aí eu não sei, a Associação pediu 

que eu trouxesse a demanda para audiência, né, então a demanda é instalação 

de lixeiras no bairro e reforma das calçadas, para adequar no modelo atual. 

 

ANTÔNIO – Boa noite a todos! Meu nome é Antônio, eu sou um dos diretores 

da empresa. O que ocorre é o seguinte: lá já existe uma incorporação 

registrada e baixa habite-se e várias unidades já com matrículas abertas. Então 

não tem como alterar o prédio, o fator mais complicado de fazer qualquer 

alteração é a incorporação que está registrada. E tem várias matrículas já 

abertas. Então não tem como alterar, nem diminuir e nem aumentar. Inclusive, 

tinha sido proposto inicialmente à prefeitura, a gente acrescentar inclusive para 

doar alguns apartamentos para ocupação popular, e isso foi impossível. Seria 

interessante para a construtora e, impossível devido já à incorporação 

registrada e mais de 30 matrículas já abertas. Então não tem como alterar o 

projeto entendeu? Nem para menos e nem para mais. 

 

MAURÍCIO – Com relação às matrículas abertas, o edifício foi fracassado né? 

A incorporação que está registrada, ela fracassou né. E eu não sei quantas 

unidades tem vendidas e se essas do fundo estão vendidas ou não. Mas em 

uma eventual adequação do projeto, para não nos prejudicar, seria apenas 

registrar nova incorporação. E caso alguma dessas unidades tivesse sido 

vendida faria o remanejamento dessas pessoas né? Porque com certeza vai 

nos gerar um prejuízo financeiro muito grande, tá certo? Se conseguir dessa 

maneira nós estaremos sendo prejudicado e vamos buscar nossos direitos. 

 

ISABEL – Meu nome é Isabel sou da Subsecretária de Planejamento Urbano. 

Só queria antes da Gisela apresentar, explicar sobre a questão da 

contrapartida. A lei obriga que a operação seja de interesse público e esse é 

um caso específico que foi publicado um decreto em 2015 chamando as obras 
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inacabadas, configurando que esse era o interesse público dessas operações 

de obras inacabadas, que era exatamente de resolver esse passivo na cidade. 

Então todas elas são um grupo de obras inacabadas que vão lidar muitos com 

casos muito semelhantes de obras aprovadas em uma legislação anterior. 

Então era um esforço de fazer isso diferente do que vinha sendo feito, de forma 

não onerosa, por que isso era só uma renovação de alvará, mas via 

instrumento de operação urbana. Então o interesse público posto, e aí né, que 

a gente tem que pensar também toda comunidade, é finalizar esta obra tá? 

Quanto a contrapartida, a lei não obriga que ela seja no local. Aliás, ela nem 

obriga contrapartida, que muitas vezes o próprio empreendimento o que ele 

obriga é que haja interesse público na operação urbana. Então a gente tem 

inclusive algumas operações urbanas sem contrapartida financeira, que são 

casos muito específicos, obviamente. Então não há essa obrigação. 

Principalmente quando é entendido no contexto Municipal que o benefício é 

maior se for aplicado em outra questão. Sobre a solicitação da Associação nós 

vamos registrar e temos que avaliar, mas a princípio o passeio é de obrigação 

do munícipe, né? Do proprietário do lote, então numa avaliação minha, muito 

preliminar, eu acho um pouco estranho a gente colocar isso como contrapartida 

numa operação urbana simplificada tá? Mas é uma avaliação que a gente, 

hoje, é um momento escuta, então acho que nenhuma resposta aqui é 

definitiva, porque a gente está fazendo uma escuta. Temos que avaliar a 

audiência e ver como vamos conduzir operação tá? Mas eu acho que a 

questão dos passeios eu acho pouco complicado nesse contexto  de operação 

tá?  

 

INTERLOCUTOR (00:32:24) – VOZ AO FUNDO.  

 

ISABEL – Temos, eu acho que é isso, desculpa eu esqueço seu nome. 

 

INTERLOCUTOR (00:32:29) – VOZ AO FUNDO. Ana Carolina! 

 

ISABEL -  Ana Carolina, isso vai ser registrado e nós temos que avaliar esse 

impacto, se ele existe. Me parece que existe, mas temos que qualificar ele para 

tomar uma decisão, por que a gente também não pode tomar uma decisão 
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considerando um edifício. Temos que entender, eu não estou falando que nem 

que sim, e nem que não, nós temos que entender o todo, os impactos positivos 

e negativos, e equilibrar as duas partes na operação. Muitas dessas operações 

elas tem que ter interesse público, mas pode ser que ela tem alguns impactos 

negativos que a gente tem que tentar mitigar, mas que os positivos 

compensem. Então a discussão é um pouco essa, por isso o impacto da 

vizinhança não quer dizer que elas não vão ter nenhum impacto 

absolutamente. 

 

DARLEI – Do Ed. Anita Chaves – Já que teve a ideia de utilizar na saúde, 

poderia utilizar no posto do Barro Preto, porque ele também está em uma 

situação bem precária. E como vai aumentar o número de pessoas no bairro, 

moradores, então o ideal é que utilize no Posto de Saúde do bairro. 

 

GISELA - Com relação a esse ponto, a gente pode depois voltar no final da 

apresentação dessa contrapartida. Eu vou passar palavras para as pessoas 

que estão presentes, lá da Secretaria de Saúde, para poderem dizer o porquê 

da escolha de um determinado projeto em detrimento de um outro, tá? 

 

DARLEI – Do Anita Chaves – Pode dividir né? Melhora a situação do Barro 

Preto. 

GISELA – Sim! A gente tem vários motivos que indicam uma escolha ou outro 

de contrapartida. 

 

DARLEI – Do Anita Chaves – Sim! É Darlei do Anita Chaves. 

 

GISELA – Alguém vai passando? Na verdade, eu acho que essa primeira 

etapa a gente não precisa nem voltar nela, que era questão de entender o que 

é operação urbana, porque que faz o sentido a operação urbana? O que é ela 

no contexto do plano diretor, já foi dito na apresentação feita pelo proprietário, 

pelo interessado, mas a gente esse ponto que a secretária Isabel colocou que 

eu acho que é muito central, ela sempre, ela é motivada por interesse público, 

né. Então assim ele pode ser destinado a diversos fins. A gente tem aqui 

tratamento urbanístico de áreas públicas, abertura de vias e melhoria do 
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sistema viário, implantação do programa habitacional de interesse social, 

implantação de equipamentos públicos, recuperação do Património Cultural, 

Proteção Ambiental, reurbanização, amenização de efeito negativo, resíduos,  

de calor, regularização de edifícios e de usos e requalificação de áreas 

públicas. Então o leque de possibilidades de aplicação da contrapartida é um 

leque consideravelmente amplo, desde que seja configurado como de interesse 

público. Como foi colocado o valor da contrapartida financeira, ele foi calculado 

e a gente tem inclusive a equipe de economistas da secretaria disponível para 

esclarecer algum ponto, caso tenham algum tipo de dúvida, ela foi calculada 

nesse valor de 3.763.813,00 e isso é sem proporcional a adoção de parâmetros 

adicionais ao que hoje a legislação permite. Então só explica um pouquinho 

que a gente faz uma simulação do empreendimento, como que ele seria hoje 

com a legislação vigente, e esse empreendimento com os parâmetros 

adotados, e a gente faz essa diferença entre o ganho de uma situação ou de 

outra por parte do empreendedor, e esse ganho sendo revertido para a 

sociedade e para a cidade. A destinação que foi definida para aplicação dessa 

contrapartida foi o Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima. Então ele fica 

ali no bairro Serra, aqui está a localização do terreno. Ele fica junto da Rua da 

Passagem com Alípio Goulart,  é uma obra que faz parte de uma OP de 

orçamento participativo. Significativamente antigo, né? Hoje ele está num 

imóvel alugado, que é um imóvel que tem uma situação muito precária na 

região, dos 03 piores casos, né, de locais de saúde da região. Hoje as 

condições de infraestrutura desse imóvel, ela se condicionam de forma 

significativa o atendimento à população, e esse atendimento é um atendimento 

extremamente amplo, porque a gente tem hoje uma média de 240 usuários/dia, 

com uma média de 60 mil atendimentos a população ao ano. E isso eu poderia 

até destrinchar um pouco mais de qual tipo de atendimento, né, temos 

atendimentos dos mais diversos, as meninas também podem falar um 

pouquinho disso depois, e a gente teria uma definição de uma área a ser 

construída de 1.640 m², do escopo que eu vou apresentar na sequência, do 

que comporia esse Centro de Saúde, e com um prazo de execução de obra 

entorno de 12 meses. Então o que estaria nesse escopo básico, né, nessa 

definição do Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima? Então, tem toda uma 

área de triagem e classificação de risco, escuta qualificada, são 03 consultórios 
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de apoio indiferenciado, 01 consultório de apoio de ginecologia, 01 consultório 

de apoio nasfe, um outro para a saúde bucal, outro de assistência 

farmacêutica, mais 12 consultórios de equipe de saúde da família e 06 

consultórios de saúde bucal coletiva. Além disso, 01 sala de coleta de materiais 

laboratoriais e que fazem também teste do pezinho e ECG, sala de vacina, sala 

de observação e posto de enfermagem, de curativo, farmácia, tem a equipe de 

zoonose também, mais a parte técnica e administrativa, e banheiros e 

vestiários. Então, mostrando um pouco mais aonde que está localizado, seria 

esse terreno livre, no local na Rua da Passagem, ali no bairro Serra e 

localizando ele pelo Google para vocês entenderem mais ou menos aonde fica. 

Essa apresentação foi uma apresentação bem sucinta, porque era 

basicamente dizer qual era o objeto, e tentar inseri-lo no contexto de cidade e o 

que ele alcançaria em termos de benefícios da população. Mas eu vou deixar a 

palavra aberta para a equipe da Secretaria de Saúde, para qualquer tipo de 

esclarecimento. Inclusive esclarecimento de porquê desta unidade de saúde e 

não uma outra unidade de saúde. Como em relação mais direta com o 

empreendimento, por exemplo, a gente tem na verdade uma série de desafios 

com relação a obras que seriam obras de reforma, que são obras que o custo 

delas é muito variável. A gente não sabe muito o que a gente encontra pela  

frente, então a gente tem uma série de questões,  uma série de critérios que 

foram estabelecidos nessa  discussão, planejamento e saúde para que fosse 

estabelecido essa obra como a obra de contrapartida. Eu vou passar o 

microfone para Naelia para que ela possa esclarecer tanto esse ponto colocado 

anteriormente, quanto qualquer outro adicional que surja com relação a porque 

essa e não outra obra. 

 

GERALDO LARA- Com licença posso fazer uma pergunta antes dela 

começar? 

 

GISELA - Com certeza!  

 

GERALDO LARA - Sou Geraldo Lara da Galeria Chaves. A pergunta é simples 

e objetiva. Quem que faz essa obra? É a prefeitura ou a construtora?  
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GISELA- É a construtora!  

 

GERALDO LARA – Ah bom! Aí é confiável!  

 

GISELA- A obra do Centro de Saúde?  

 

GERALDO LARA – Porque o dinheiro quando vai para a prefeitura... 

(00:39:58). 

 

GISELA – O senhor está falando a obra do Centro de Saúde? Desculpa, 

desculpa, desculpa! A obra do Centro de Saúde? 

 

GERALDO LARA – É!  

 

GISELA – Ele pode ser tanto executado por parte do empreendedor, quanto 

executado pela prefeitura. Não tem problema, essa execução vai ser uma coisa 

acordada em momento posterior. Mas está definido esse valor de 

contrapartida, caso esse valor, por exemplo, seja insuficiente, a gente precisa 

de fazer algum aporte adicional, esse aporte seria por parte da prefeitura. Só é 

muito importante a gente lembrar que caso a operação urbana caminhe, caso 

haja o entendimento junto à população de que essa operação é de interesse da 

cidade, entendimento por parte do município e do executivo, que é de interesse 

do executivo essa obra, depois ele faz a gente tem que elaborar um projeto de 

lei. Então tem um termo de conduta urbanística, que foi falado anteriormente, e 

no projeto de lei a gente deixa bem claro que é para esse fim, com esse valor. 

Os índices de correção então tem todo um instrumento legal para garantir que 

seja exatamente isso, que vai acontecer caso fosse, por exemplo, um depósito 

de um  valor, esse valor tem que ser em uma conta específica no fundo 

específico para esse objetivo. Ele não pode ser desvirtuado e utilizado para um 

outro fim que não estabelecido no projeto de lei, que inclusive, ainda tem que 

passar pela Câmara dos Vereadores, para que possa, depois disso tudo, 

aprovado lá, a operação urbana caminhar. 
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GERALDO LARA – A minha preocupação é muito simples, que o dinheiro 

quando entra no poder público, ele costuma sair pelo ralo, inclusive, nós da 

Associação, nós vimos um caso assim, que o dinheiro vem do federal para 

fazer a melhoria dentro do nosso bairro, ou seja, na Rua Mato Grosso, na Rua 

Rio Grande do Sul , Guajajaras, ou seja, o Polo da Moda é 07 milhões,  sumiu. 

Foi entregue para a prefeitura, a prefeitura não fez nada, mudou o prefeito e 

não aconteceu nada. Então a preocupação é essa, se o dinheiro for aplicado 

pela construtora nós ficaríamos mais seguros que realmente o Posto de Saúde 

vai ser feito lá, que é muito justo olhar para a periferia de Belo Horizonte, tudo 

bem, é só isso. 

 

GISELA – Está ok! Isso fica na verdade a critério do empreendedor. 

 

GERALDO LARA – A confiança é maior na construtora do que na prefeitura 

viu. 

 

GISELA – Está ok! Tomara que a gente consiga reverter esse cenário em um 

tempo breve, espero mais confiança na prefeitura também. 

 

NAELIA - Boa noite! Meu nome é Naelia eu faço parte da assessoria de 

planejamento da Secretaria de Saúde. Em relação ao Centro de Saúde do 

Barro Preto, o Barro Preto é atendido pelo Centro de Saúde Oswaldo Cruz que 

fica na Rua Uberaba, na Escola de Saúde Pública do Estado. A Escola de 

Saúde Pública, hoje ela vai ser tombada, e por isso eles nos pediram  para 

devolver o espaço. Com isso, a gente está mudando para Rua Barbacena onde 

era antiga Junta Militar, e é uma obra de reforma que não faz parte das 

condicionantes da operação urbana, por que é um prédio mais antigo e a gente 

não teria como prever o custo dessa reforma. E pelo prazo que a gente vai ter 

de devolver o local para a Escola de Saúde Pública, também o prazo da 

operação urbana, talvez não nos atenderia. Mas o Centro de Saúde Oswaldo 

Cruz vai ser construído numa área até maior do que essa de 1.200 m² na 

Barbacena, aí vai ser muito bem atendido, também um projeto tão grande 

quanto esse aí tá. 
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GISELA- Mais algum ponto gente mais alguma a ser esclarecida? Por nossa 

parte ou por parte do empreendedor também. 

 

INTERLOCUTOR (00:43:33) – Há alguma dúvida? Pois não!  

 

INTERLOCUTOR (00:43:37) – Só quero reiterar a necessidade do estudo do 

sombreamento do local. 

 

MAURÍCIO – Completando o que ele falou eu gostaria de saber, como a gente 

colocou essa questão, como que fica a resposta para a comunidade? Tem 

outra audiência para apresentar? 

 

GISELA – O mais provável é que seja realizado uma segunda audiência por 

parte do empreendedor, né, para dar uma resposta a vocês a partir dos 

questionamentos que foram colocados e a partir do que foi discutido junto com 

o planejamento também. 

 

INTERLOCUTOR (00:44:09) – Ok!  

 

GISELA – Acho que aí a gente vai construir ainda, como que vai ser, como 

vamos tratar essa questão, né, dos estudos, das análises do sombreamento, 

dos impactos ou não. 

 

MAURÍCIO – A gente gostaria de ser convidado e disponibilizo o nosso espaço 

lá, se a construtora quiser utilizar, para fazer a próxima audiência está à 

disposição. 

 

GISELA– Eu acho que isso é importante. Eu vou só esclarecer também gente, 

vamos só, eu acho que só a partir da colocação do Antônio, que eu acho que é 

importante a gente fazer esse destaque. Essa operação urbana ela já tinha 

passado no governo anterior por audiência pública para apresentação de valor 

de contrapartida, objetos de contrapartida, e houve uma suspensão na entrada 

do atual governo das operações de uma maneira geral. Não especificamente 

essa operação, para que fosse discutido de uma forma mais ampla o 
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instrumento, como aplica-lo, se a gente gostaria de rever alguns critérios, e nós 

estamos retomando na verdade a operação urbana. Então realmente quando 

ele fala que é um processo, foi iniciado em 2015, e que estamos falando de 03 

anos, e que já estava aprovado, né, ele foi retirado de pauta em função da 

entrada do novo governo para essa. 

 

INTERLOCUTOR (00:45:33) – VOZ AO FUNDO.  

 

GISELA – Mas então, só destacando que realmente era uma operação que já 

tinha havido audiências públicas, discussões, inclusive apresentação de outra 

contrapartida a época. Foi para câmara né, e na verdade não chegou a ser 

votado o projeto de lei na Câmara dos Vereadores, e foi retirado quando da 

discussão do instrumento de uma maneira mais geral. Então, realmente o 

Antônio tem esse lado de já passamos por isso, e vamos estar passando de 

novo, e estamos sujeito a uma terceira audiência, mas é importante até falar  

isso, eu acho que é uma coisa que é uma fala que era muito recorrente do 

antigo secretário, que eu vou toma-la agora como parte da nossa também. É 

que o objetivo dessa audiência é exatamente escutar as partes envolvidas né. 

Então assim, se eu tenho, como a secretária colocou é claro,  que se eu tiver 

uma objeção de uma percentual muito pequeno com relação à operação, e 

uma adesão de percentual muito maior, nós vamos ter uma escuta da maioria. 

Mas a operação por ela, só acontece quando a comunidade tem interesse por 

essa operação, claro que tem o interesse público, que vem por trás, que é 

originário né? Mas a comunidade também tem que acolher, né? Então a gente 

tem esse momento de audiência. É exatamente para isso que a gente faz esse 

momento de escuta, dos dois lados né? Ou de um terceiro lado, um quarto, de 

um quinto, que a gente não sabe o que a gente encontra, mas chega num 

ponto que a gente realmente vai ter que concluir, definir, e caso seja 

positivamente, a gente caminha com o processo da forma como foi 

apresentado anteriormente. Caso não entre no concordo, tem a possibilidade 

do abandono da operação urbana por parte do empreendedor né? Isso é uma 

situação que vai ser construída. Para ser construída agora, acho que vão ser 

avaliados como foi colocado pela secretária Isabel, todos os benefícios, todos 

os ônus e todos os bônus de um processo de operação urbana como esse. 
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MAURÍCIO – Só frisando, a gente é favorável à conclusão do empreendimento 

e acho que não são só essas 02 condições que tem: ou faz do jeito que está ou 

abandona a operação. Eu acho que a gente pode buscar, vamos tirar três 

andares do prédio, que não vai prejudicar o vizinho, talvez vão recalcular a 

contrapartida, que ele vai ter que dar para o município né? E de forma que 

atende a comunidade e também as minorias né? Que estão em voga hoje, falar 

das minorias que não se pode passar por cima das minorias. 

 

GISELA – Não Maurício, com certeza assim, só entendendo o que era objeto 

agora dessa audiência, era apresentação. Agora então a gente vai ter uma 

etapa posterior, vou deixar com o pessoal da construtora para qualquer 

argumentação, porque acho que não cabe a gente enquanto poder público. 

Não tem nenhum papel aqui de defender nada, a gente vem fazer 

simplesmente uma explanação do que é o instrumento e qual é a definição da 

contrapartida estabelecida pelo executivo. 

 

ROGÉRIO PALHARES – Bom, só um comentário e ao mesmo tempo um 

pedido. Rogério Palhares do Departamento de Urbanismo da Escola de 

Arquitetura da UFMG. O estudo de insolação é um estudo clássico que 

inclusive hoje, tem simples, hoje muito mais simples, porque tem softwares que 

calculam isso, e a gente pode ver isso com bastante precisão né. Mas a minha 

pergunta é até para você, não se tratando de aquecimento solar, né, é uma 

usina de geração de energia, e nós estamos falando de conflitos de uso entre 

02 empreendimentos, né. Esclarecido isso, como é que a pergunta para 

prefeitura como é que fica? É uma atividade licenciada? É uma atividade que 

progressivamente nós vamos ter na cidade? Porque é uma forma 

contemporânea de gerar energia, de uma forma mais descentralizada, né, 

talvez a gente não tenha pensado nisso ainda, né, mas vai começar a ser 

talvez, uma nova forma de conflito de uso, entre empreendimentos, né. E talvez 

aí a gente tenha que refletir mesmo essas duas dimensões do conflito de 

interesses, entre empreendimentos e entre o que a gente poderia chamar de 

comunidade ou de entorno ou de vizinhança, que extrapola necessariamente 

um edifício, né. Eu não estou falando que isso não é assunto de discussão, 
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quanto mais de regulamentação, mas talvez a gente esteja aí diante de um 

novo tipo de problema né. 

 

GERALDO LARA – Qual a distância de um prédio para o outro? É muito 

grande?  

MAURÍCIO (00:50:47) – VOZ AO FUNDO. Parece que é 4.90 m pelo que está 

escrito lá. 

 

INTERLOCUTOR (00:50:51) – VOZ AO FUNDO. Não 4.90 é do muro de divisa 

aí você tem o afastamento do seu. 

 

GERALDO LARA- Não, não! Só o seguinte, Maurício o número que você 

gastou lá você tem ele?  

 

MAURÍCIO – R$ 120.000,00.  

 

GERALDO LARA – Então, olha aqui, vamos ser práticos e tentar já ver lá na 

frente. É um valor que dividido para 120 é quase que insignificante. Calma eu 

não estou falando já com... 

 

MAURÍCIO – O que eu gastei mais com a expectativa. 

 

GERALDO LARA – Não calma, calma, agora vem a outra pergunta. O 

equipamento ele pode ser trocado de lugar, ou seja, o que você fez lá, pode 

colocar em cima do prédio dele? 

 

MAURÍCIO – No prédio dele pode! 

 

GERALDO LARA – Porque aí de uma certa forma, o seguinte. O prédio está 

na posição privilegiada, como já levantou aqui, o equipamento dele pode ser 

colocado no prédio dele e jogado para você a energia do mesmo jeito. Com 

talvez com a despesa não tão insignificativa para se dividir para os 120. E aí já 

tira essa. 
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INTERLOCUTOR (00:52:01) – VOZ AO FUNDO. 

 

GERALDO LARA – Só para já resolver o caso. 

 

MAURÍCIO – A sugestão do vizinho aqui seria transferir a nossa usina para o 

prédio de forma a gerar energia para a gente. Como a questão não é só de 

espaço, o problema mais sério é o sombreamento que a caixa d'água. 

 

GERALDO LARA – Está feita a sugestão, aí é vocês duas e de repente você 

faz o mesmo lá também. 

 

ANA CAROLINA – Sr. Geraldo agradecemos pela sua sugestão. Eu acho que 

agora a gente está evoluindo, a gente ia realmente bater a cabeça, quebrar 

estudar, ver sombreamento, laje, o Marcelo ia ter que fazer uma proposta 

adequando ou mostrando ou ilustrando para a gente entender o que hoje 

temos no Mondrian, o que que hoje nós poderíamos ter no Interpark, qual que 

é o prejuízo de lá, o prejuízo de cá, a gente não quer prejudicar  ninguém. A 

gente quer todo mundo bem e tranquilo, né, a comunidade vizinha é a melhor 

coisa para se viver. Então a sugestão é avançar com esses estudos, nós 

podemos agendar uma reunião, a gente pode até deixar aqui agendado, pré-

agendado no meu escritório, ou na sala da Secretaria do Planejamento Urbano, 

com a equipe da prefeitura, para a gente apresentar esses estudos para vocês, 

os interessados, e discutir, né, essas possibilidades. A gente já levaria as áreas 

de projeção, as áreas de cobertura, o tanto que poderia instalar, o tanto que 

geraria, a gente levaria o estudo de insolação e poderia apresentar isso para 

avançar, porque a partir dessa audiência, após as análises dos envolvidos, nós 

passaríamos por termo de conduta e nele já teria que estar tudo determinado. 

Então vamos escutar a Gisela desculpa é a Isabel. 

 

ISABEL  - Eu queria só, porque assim, acho que essa discussão não é simples 

e eu queria aproveitar a fala um pouco do Rogério por que é isso, a escuta é 

para discutirmos o impacto na vizinhança e mitigá-los ao máximo, dentro do 

possível. Mas não podemos considerar o caso entre empreendimento, entre 

prédios, como acima do interesse coletivo de toda a região. Então eu queria, 
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inclusive, ouvir os demais, porque assim, no nosso entendimento, há um 

interesse anterior que é finalizar a obra inacabada que é o interesse de toda a 

comunidade, inclusive da cidade, não só de quem mora ali no entorno, mas de 

toda a cidade. Então,   eu só queria deixar claro, assim, que nós vamos estudar 

esse impacto, avaliar como e se possível mitigar, mas ele não pode ser a 

condição para aprovação da operação tá? Ele pode vir a ser, mas isso não 

pode ser porque a gente não pode condicionar, aquilo que eu falei, a gente tem 

que ver o equilíbrio entre os benefícios e os possíveis impactos negativos, 

como mitigá-los dentro do limite da operação, e se eles compensam aquele 

que é positivo, que a princípio, é por isso que eu acho que para a gente não 

sair daqui como fala única com uma condição ao empreendimento, entendendo 

que há uma premissa anterior que é a importância de resolver essa obra tá? E 

aí é diferente do que a Gisela falou, eu não acho que a gente vai sair com uma 

premissa de que vamos fazer outra audiência, que pode ser que a gente vai 

resolver isso por reuniões ou que vão colocar condições a esse licenciamento. 

Mas como é um caso específico entre duas partes eu não sei se justifica uma 

nova audiência, a não ser que a gente nesse processo chegue à conclusão que 

não está claro o interesse público. A gente pode chamar, mas não acho que é 

uma condição agora para a gente caminhar com o projeto tá.  Eu queria, como 

é que o senhor chama?  

 

GERALDO LARA – VOZ AO FUNDO – Geraldo Lara. 

 

ISABEL – Eu queria ouvir um pouco, assim, se possível, até dessas outras 

pessoas que estão aqui, em relação à essa questão da obra inacabada, desse 

impacto. Assim, a gente tem dois tipos de impacto, a gente tem os impactos 

localizados, que é isso com esse edifício, com esse o impacto na região como 

um todo né. Então eu queria ouvir um pouco porque senão a gente ficar numa 

situação, muito localizado também né. 

 

GERALDO LARA – A opinião da Galeria Chaves a qual eu estou 

representando, é logico que deve terminar quer queira ou quer não, e não só o 

visual, e outra, tendo mais moradores perto, para nós que somos do comércio, 

é negócio  terminar, que mais moradores por perto a possibilidade de mais 
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clientes para todos os comerciantes da região, inclusive, né, para você. Então 

nós não temos nada contra a obra, aliás, nós  estamos até satisfeito em saber 

que vai acabar de resolver, que uma obra inacabada só traz pernilongo, só traz 

insetos, só traz  dengue, só traz porcaria e ela estando funcionando direitinho. 

É bom para todo mundo, não tem nem dúvida, nós que estamos no  quarteirão 

você tem alguma coisa contra porque é outro prédio grande? 

 

DARLEI - Não, também favorável a conclusão da obra. 

 

INTERLOCUTOR (00:57:11) – VOZ AO FUNDO. 

 

DARLEI – Anita Chaves e Armindo Chaves são dois prédios. 

 

ISABEL - É porque assim, eu acho que (00:57:19) fica claro, que é isso, a 

gente não pode porque Mondrian vai ser talvez, individualmente, ter algum 

prejuízo, isso se a única condição para considerar o ganho que a comunidade 

toda está tendo tá é para além da comunidade, também assim a operação 

objetiva dela não é contrapartida mais para além desse ganho nós temos ainda 

um ganho que extrapola inclusive essa região, que é em relação a 

possibilidade de construção desse Centro de Saúde. Então eu estou falando 

que a gente tem que avaliar esse todo para tomar esse decisão, e não assim, 

tem um grupo que discordo ou  tem uma questão a gente tem que tentar 

superar fazer o máximo possível para isso sair mais alinhado mas eu só queria 

trazer que a um equilíbrio vai ser considerado tá. 

 

MAURÍCIO – Hora, nenhum de nós estamos contrários para a finalização da 

obra, apenas que a flexibilização do parâmetro atual seja um pouquinho menor 

do que a proposta. 

 

ANTÔNIO – Aqui é impossível aumentar ou diminuir tá? Porque lá já tem, além 

das lojas com baixa e habite-se, matrículas abertas, vagas de garagem 

vendidas, tem 60 unidades, quando nós adquirimos a empresa, já tinha 60 

unidades vendidas que tem pessoas esperando lá 20 anos para ser entregue, 
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30 anos. Então não tem viabilidade econômica e nem juridicamente é possível 

alterar entendeu? O senhor é advogado?  

 

MAURICIO (00:58:48) – Não, sou engenheiro. 

 

ANTÔNIO – Pois é! Então o senhor sabe que para você alterar todas as 

frações ideais, e com matrícula aberta, você tem que chamar todo mundo. A 

pessoa não pode ter problema nenhum na justiça, para estar lá, tem lojista 

falido, tem herdeiros, tem uma série de coisas que se torna. Eu consultei o 

cartório, eu consultei advogado, é impossível você alterar as frações ideais, 

entendeu? Não é que seja impossível, pode demorar 20, 30 anos tá? 

 

ISABEL - Esse é um caso muito específico que nós entramos nessa discussão. 

E na verdade, assim, alguém brincou. Acho que você mesmo que falou nesse 

caso, é o ter, ou não ter tá? Não é não, assim, isso já foi discutido e nós já 

estamos nessa operação há muito tempo. 

 

MAURÍCIO (00:59:35) – VOZ AO FUNDO.  

 

ISABEL – Calma! Pode incluir ou não, nós temos que avaliar o interesse 

público do todo tá? Nós estamos aqui para ouvir esse impacto realmente era 

um impacto ainda desconhecido né? Ainda não identificado, então nós vamos 

ter que sentar, avaliar o real impacto e discutir o benefício público como um 

todo, o que é possível fazer considerando o interesse público na própria obra. 

 

DARLEY (01:00:01) – E considerando a ideia do Sr. Geraldo, a construtora 

acha viável fazer a transferência do teto solar e jogar energia para o Mondrian?  

 

ANTÔNIO – A construtora hoje, ela não detém a maioria das unidades lá, tem 

um condomínio registrado também. Então vai depender do condomínio, dos 

condôminos tem uma série de coisas, entendeu? 

 

INTERLOCUTOR (01:00:25) - VOZ AO FUNDO. 
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ANA CAROLINA - Bem, podemos encerrar com essa proposta de uma 

reunião, para alinhar essas ideias, né? É uma forma de atenção ao pedido da 

comunidade, alinhado ao interesse e o bem da coletividade, que a gente 

realmente o interesse coletivo ele, né, ultrapassa, mas nós podemos marcar 

essa reunião e discutir.  

 

MAURÍCIO – E eu solicito que a reunião seja lá no prédio de forma que os 

condôminos, que investiram o dinheiro deles na usina, fiquem mais fácil para 

eles participarem. 

 

ANA CAROLINA – Aí nós vamos avaliar. A gente não pode trazer o negócio 

para o particular. 

 

MAURÍCIO – É só uma solicitação da vizinhança, que se puder ser no nosso 

prédio facilita para os condôminos irem, e para a gente não ter um público 

muito pequeno de interessados. 

 

INTERLOCUTOR (01:01:41) – VOZ AO FUNDO. 

 

ANA CAROLINA - Nós estamos nas imediações, foi discutido com a prefeitura, 

nós estamos dentro da lei, o decreto fala das imediações e nós estamos nas 

imediações, senão a gente não poderia fazer. Podemos encerrar? Eu não vou 

propor agora o dia, né, porque eu preciso de ver com o arquiteto questões de 

estudos com SMAPU, com a secretaria, isso será comunicado, eu tenho e-mail 

de todos os presentes, vocês anotaram os e-mails né? Telefones. Nós nos 

comprometemos a entrar em contato com vocês. 

 

MAURÍCIO - E eu sugiro que o estudo seja feito por empresa instaladora de 

usina fotovoltaica, que é quem tem expertise, que tem o software, eles não 

cobram para fazer isso não. 

 

ANA CAROLINA – Ok! Muito obrigada pela atenção! Encerramos aqui essa 

audiência! Boa noite a todos! 

 


