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1. INTRODUÇÃO

        O Plano Diretor de Belo Horizonte, desde 1996, determina que deve haver uma Conferência Municipal de 
Política Urbana – CMPU a cada quatro anos, com o objetivo principal de avaliar os impactos das normativas 
urbanísticas no crescimento urbano e propor alterações para qualificação do desenvolvimento da cidade. Desde 
então, foram cinco conferências realizadas – em 1999, 2001/2002, 2010, 2014 e 2018. Participaram 
representantes  dos três setores da Sociedade Civil com representatividade no Conselho Municipal de Política 
Urbana (COMPUR), sendo eles os setores técnico, popular e empresarial, os quais discutiram e elegeram as 
diretrizes de desenvolvimento urbano que devem ser aplicadas pela Municipalidade. Convém ressaltar brevemente 
as discussões e os encaminhamentos dos três últimos eventos para que se possa contextualizar o momento no 
qual se realizou a V Conferência Municipal de Política Urbana (V CMPU) no município. 
        A III Conferência Municipal de Política Urbana, ocorrida em 2010, teve como principal efeito a introdução dos 
instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/01) na legislação municipal. A partir de alterações nas 
Lei n° 7.165/96 e Lei n° 7.166/96, por meio da aprovação da Lei n° 9.959/10, foi  possível a inserção de 
instrumentos urbanísticos na legislação municipal, tais como: o direito de preempção, a Outorga Onerosa do 
Direito de Construir (OODC), o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), o Parcelamento, Edificação e Utilização 
Compulsórios (PEUC) e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Progressivo no Tempo. A lei de 2010 também 
serviu para a redução moderada dos coeficientes de aproveitamento e a restrição de ocupação em alguns bairros, 
com o objetivo de  tentar reduzir o ritmo do adensamento de algumas áreas frente à saturação da capacidade de 
suporte de sua infraestrutura. 
        A partir da aprovação da Lei n° 9.959/10, foi iniciada, pelo Executivo Municipal, uma metodologia de 
planejamento regionalizado, considerando a divisão do Município de Belo Horizonte em nove regiões 
administrativas. Os Planos Diretores Regionais, que resultaram desse processo, contaram com equipes 
multidisciplinares em sua elaboração. Geógrafos, geólogos, arquitetos, economistas, sociólogos, estatísticos, entre 
profissionais de outras formações, levantaram informações e produziram análises do ambiente urbano em seus 
mais diversos aspectos. Todo trabalho foi realizado com a participação da população por meio de oficinas de 
elaboração de diagnóstico e propostas de modelo de desenvolvimento para cada área, além pesquisas de 
percepção realizadas com representantes das comunidades locais. Seus resultados foram consolidados e geraram 
propostas de novas formas de ordenamento e desenvolvimento territorial levadas para discussão em 2014 na IV 
Conferência Municipal de Política Urbana.
        Na IV Conferência Municipal de Política Urbana, ocorrida entre os meses de fevereiro e agosto de 2014, a 
população discutiu e apresentou propostas de alteração da legislação urbanística relacionadas a novos 
zoneamentos,  mais condizentes  com  a  capacidade de  suporte das localidades, e a formas de ocupar perímetros
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especiais do território, destinando-os à habitação; à formação de centralidades e à instalação de grandes 
equipamentos; à proteção cultural; à preservação ambiental; e à  condição da mobilidade urbana, relacionada ao 
conceito de desenvolvimento orientado pelo transporte coletivo sustentável.

       Os debates da IV Conferência Municipal de Política Urbana e, por conseguinte, as suas deliberações 
subsidiaram a elaboração do Projeto de Lei n° 1.749/15, que abrange nova proposta de Plano Diretor e de Lei de 
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo para o Município. Destaca-se a inserção do Plano de Mobilidade na 
proposta, cumprindo com a prerrogativa da Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana e induz a coligação das premissas afetas ao sistema de circulação e transporte à 
evolução do tecido urbano. A proposta normativa para o Novo Plano Diretor foi encaminhada ao Legislativo 
Municipal acompanhada de um projeto de Lei que descreve as principais regras para aplicação de instrumentos de 
política urbana – Projeto de Lei n° 1.750/15, conforme previsto no Estatuto da Cidade.

       Ratificando a primordial importância das Conferências como espaços de deliberação máxima da política 
urbana, garantindo o protagonismo dos cidadãos na gestão democrática da cidade e, ainda, em cumprimento à 
obrigatoriedade legal, o Poder Executivo Municipal realizou, em 2018, a quinta edição da Conferência Municipal de 
Política Urbana. O fórum de discussão deu continuidade ao processo democrático que ocorreu nas gestões 
anteriores e se constituiu, mais uma vez, espaço primoroso de debates sobre o futuro do desenvolvimento urbano 
em Belo Horizonte. No cenário em que o Projeto de Lei do Novo Plano Diretor encontra-se ainda em tramitação e 
em debate na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), o COMPUR deliberou por trazer para a V CMPU o 
desafio proposto pela ONU-HABITAT para a implementação da Nova Agenda Urbana em Belo Horizonte.

        A Nova Agenda Urbana (NAU) é um documento resultante da III Conferência das Nações Unidas sobre 
Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), que aconteceu em Quito, no Equador, em 2016. Assim 
como várias cidades ao redor do mundo, Belo Horizonte assinou a carta, que defende os princípios da 
sustentabilidade, da resiliência urbana e da reversão das desigualdades existentes na cidade. Por essa razão, o 
município tem firmado parcerias com a ONU-HABITAT em uma série de projetos a fim de garantir a efetivação dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) no território. Dentre elas, encontra-se a incorporação das 
diretrizes da Nova Agenda Urbana no Projeto de Lei do Novo Plano Diretor, introduzindo à legislação urbanística os 
desafios do novo milênio.

Assim sendo, com o objetivo de discutir a condução e os impactos da implementação da política urbana no 
município, a V CMPU abordou o desenvolvimento da cidade sob os princípios da sustentabilidade,  resiliência  e 
inclusão. Para  tanto,  contou  com  a  participação  da  comunidade  como  agente  importante  na  conquista  das
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diretrizes previstas na carta da Nova Agenda Urbana. Coordenada pelo COMPUR, pela Secretaria Municipal de 
Política Urbana (SMPU) e pela Subsecretaria Municipal de Planejamento Urbano (SUPLAN), a V CMPU se realizou 
em dezembro de 2018 nas seguintes etapas: I - Abertura, II - Grupos de Trabalho e III - Plenária de Encerramento. 
O debate se desenvolveu a partir de Eixos Temáticos definidos pelo COMPUR, que dialogam com as metas 
estabelecidas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável à luz dos princípios da Nova Agenda Urbana.

Como resultado do evento, os setores da sociedade civil discutiram e apresentaram um conjunto de propostas, 
denominadas pelos próprios setores de Boas Práticas, que visam tornar a cidade mais resiliente, sustentável, 
humana e inclusiva, assumindo a corresponsabilidade por uma cidade melhor para todos e todas. Tratam-se de 
ações cotidianas e locais que possam qualificar a vida do maior número de habitantes do município, a serem 
executadas pela sociedade civil organizada. Também foram apontadas Recomendações ao Executivo em torno 
dos compromissos para o desenvolvimento urbano a partir dos princípios da NAU. Por fim, como novidade da V 
CMPU, foram selecionadas 30 iniciativas inovadoras para expor sua experiência de contribuição à sociedade para 
a construção desse pacto, das quais, três foram escolhidas pelos participantes para serem premiadas na Plenária 
de Encerramento do evento.
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2. APROVAÇÃO PELO COMPUR

De acordo com o Plano Diretor, Lei 7165/96, em seus artigos 80 e 81, cabe ao COMPUR, Conselho instituído 
por essa mesma lei, a atribuição de realizar a Conferência Municipal de Política Urbana. Nas últimas edições, o 
COMPUR também tem assumido o papel de definir o Regimento da Conferência bem como os membros de sua 
Comissão Organizadora, em geral, composta por conselheiras e conselheiros do COMPUR. Sendo assim, o 
cronograma, o escopo e o formato da V CMPU foram discutidos e definidos em reuniões ordinárias e 
extraordinárias do COMPUR, a partir de outubro de 2018, quando foi apresentada a primeira proposta de 
organização da Conferência, elaborada pela equipe técnica da PBH.

Em dezembro de 2017, em sua 239ª Reunião Ordinária¹, considerando que as resoluções da IV Conferência 
Municipal de Política Urbana, contidas no Projeto de Lei nº 1749/15, ainda não haviam sido apreciadas pelo 
Legislativo Municipal, o COMPUR deliberou² que a quinta edição da Conferência ficaria convocada para o ano de 
2018, cuja organização seria definida por uma Comissão Organizadora com a participação de representantes de 
todos os setores que compõem o Conselho.

        Em 22 de outubro de 2018, na 58ª Reunião Extraordinária do COMPUR³, foi debatida a proposta de 
realização da V CMPU. Tendo em vista que o Projeto de Lei resultante da IV CMPU seguia em tramitação e em 
debate pelos vereadores na Câmara Legislativa, a proposta consistiu em realizar a discussão de compromissos a 
serem traçados a partir dos objetivos e das metas elencados pela Nova Agenda Urbana (NAU). Houve discordância 
por parte de representantes do Setor Empresarial no Compur que defenderam a realização de um novo debate 
acerca da legislação urbanística vigente. Porém, com nove votos favoráveis e um voto contrário, o Plenário do 
Conselho aprovou a discussão sobre a implementação da NAU no Município. Na ocasião, foi apresentado o termo 
de compromisso estabelecido entre a Prefeitura e o Ministério Público de Minas Gerais, o qual, por meio de Nota 
Técnica Orientativa, apontou para a responsabilidade do Poder Legislativo de apreciação das conclusões do 
processo da IV CMPU⁴

 ¹A ata da 239ª Reunião Ordinária do COMPUR encontra-se disponível em:
<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1190018>.
 ²A referida deliberação encontra-se disponível em:
<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1188492>.
 ³A ata da 58ª Reunião Extraordinária do COMPUR encontra-se disponível em:
<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1204102>. 
 ⁴Segundo trecho da Nota Técnica Orientativa, Referente à Outorga Onerosa do Direito de Construir: “Não se 
admite, portanto, que não haja deliberação pelo Poder Legislativo do projeto de lei do Novo Plano Diretor de Belo 
Horizonte, haja vista que sua elaboração se deu em estrita observância aos ditames da lei. Há que se considerar 
que foram gastos aproximadamente R$4,7 milhões de reais para a realização da IV Conferência de Política Urbana

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1190018
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1188492
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1204102
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Em 07 de novembro de 2018, na 59ª Reunião Extraordinária do COMPUR⁵, foi deliberado o Regimento Interno da V 
CMPU⁶, juntamente com os objetivos, o cronograma e as regras de participação do evento, bem como as temáticas 
de discussões dos Grupos de Trabalho. O Regimento Interno da V CMPU estabeleceu que a Comissão Organizadora 
da V CMPU seria composta por todos os conselheiros e as conselheiras do COMPUR, titulares e suplentes. Desse 
modo, a Comissão Organizadora se reuniu em 30 de novembro de 2018, a fim de definir procedimentos relativos à 
organização e ao funcionamento da V CMPU. Para além do apoio e da participação na organização da V CMPU, 
cabia à Comissão dirimir casos omissos do Regimento e propor alterações no mesmo, em caso de necessária 
adequação das funções de preparação do evento, além de atuar em grau de recursos frente a questionamentos 
suscitados pelos participantes da V CMPU.

Política Urbana, de modo que a não apreciação de suas conclusões, além de ser inconstitucional, por afronta aos 
princípios da democracia e participação social, corresponde a um enorme prejuízo aos cofres públicos, passível de 
responsabilização”.
⁵ A ata da 59ª Reunião Extraordinária do COMPUR encontra-se disponível em:
<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1204103>. 
⁶ O Regimento Interno da V CMPU encontra-se disponível em: 
<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1202969>.

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1204103
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1202969


15

3. PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

A sociedade civil foi amplamente convocada a participar da  V CMPU. Puderam participar 
representantes dos diversos segmentos, os quais foram distribuídos entre os três setores com cadeira no COMPUR 
- popular, técnico e empresarial. Qualquer munícipe residente em Belo Horizonte pode participar do evento e, 
conforme determinação do Regimento Interno da V CMPU, qualquer cidadão não residente no município pode 
participar como observador, a depender da capacidade de lotação dos locais de realização do evento.

A mobilização ocorreu de diversas formas, a saber: (i) envio de convite em formato eletrônico para uma 
mala direta; (ii) realização de convites nas reuniões ordinárias dos seguintes conselhos: Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (CPDCM-BH), Conselho Municipal de Saneamento (COMUSA) e Conselho 
Municipal de Meio Ambiente (COMAM); (ii) divulgação por meio de cartazes afixados em diversos órgãos da 
Prefeitura de Belo Horizonte e universidades; (iii) divulgação nas redes sociais da PBH, incluindo a criação de um 
perfil do evento no Instagram; e (iv) inserção no Jornal do Ônibus de informações sobre a V CMPU.

A fim de modernizar o processo de cadastramento dos participantes, as inscrições se deram pela 
internet, por meio da plataforma Sympla, cujo formulário foi disponibilizado no endereço eletrônico 
pbh.gov.br/cmpu e amplamente divulgado. A versão impressa do mesmo também foi disponibilizada na sede da 
Subsecretaria de Planejamento Urbano (SUPLAN), pela Gerência Executiva do COMPUR, para a realização 
presencial das inscrições. 

A realização das inscrições foi vinculada ao preenchimento da consulta pública "Cidades Sustentáveis", 
realizada em parceria da ONU-Habitat e do Colab. Essa pesquisa buscou apreender a percepção dos munícipes 
sobre as cidades e o desempenho das prefeituras em relação ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável-11, e 
encontrava-se disponível pelo endereço eletrônico https://consultas.colab.re/cidades-sustentaveis. Também foi 
disponibilizado equipamento na Gerência Executiva do COMPUR para viabilizar a participação na pesquisa de 
munícipes com dificuldades de acesso à internet.

O prazo de inscrição determinado pelo Regimento Interno foi o período de 09 a 28 de novembro. 
Inicialmente, foram abertas 150 vagas para os representantes de cada setor da sociedade civil e 50 vagas para 
representantes do setor público, totalizando 500 vagas. Contudo, considerando a demanda de muitos munícipes, o 
sistema de inscrições foi reaberto após o dia 28 de novembro. Foram inscritos 186 participantes do  setor popular, 
174 do setor técnico, 109 do setor empresarial e 95 do setor público, totalizando 564 inscrições. 

https://consultas.colab.re/cidades-sustentaveis
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No credenciamento do dia 08 de dezembro, as inscrições foram reabertas para todos os munícipes que 
não haviam se inscrito pela internet. A participação totalizou 179 pessoas, sendo: 20 representantes do poder 
público, 46 representantes do setor popular, 21 representantes do setor técnico, 26 representantes do setor 
empresarial, 7 representantes sem identificação com nenhum dos setores, 05 conselheiros do COMPUR e 54 
funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte aptos a trabalharem no processo de assessoramento das discussões 
dos grupos. Em Anexo, encontram-se os nomes e os setores representados de cada participante. 

 



17

4. INICIATIVAS INOVADORAS

Alinhada aos princípios da Nova Agenda Urbana, a V CMPU teve como um de seus objetivos reunir 
pessoas e instituições que façam diferença em relação à construção de  uma Belo Horizonte mais justa e 
sustentável. Sendo assim, os representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Política Urbana foram 
convocados a escolher três iniciativas da Sociedade Civil para se apresentarem na abertura do evento e, além 
disso, foram selecionadas outras 36 iniciativas para divulgarem suas ações por meio de exposição de banners no 
local de realização da Conferência, a fim de inspirar as discussões e a construção de propostas nos trabalhos de 
grupo.

As iniciativas inovadoras selecionadas consistem em ações simples e de baixo custo, reproduzíveis na 
cidade, que contribuem com soluções para problemas urbanos como por exemplo: produção de lixo; escassez de 
água; enchentes; desperdício de energia; poluição atmosférica; falta de acessibilidade; inadequação das áreas 
verdes; falta de sustentabilidade econômica em determinadas ações; entre outros assuntos. Para tanto, o 
Regimento Interno da V CMPU estabeleceu alguns critérios de seleção dessas iniciativas, dentre eles: a 
reprodutibilidade da ação no território; o alcance e a relevância dos efeitos promovidos no território; a 
abrangência de pessoas envolvidas no que concerne à faixa etária, renda, gênero, raça, entre outros fatores; a 
sustentabilidade econômica; a capacidade de adaptação às questões e especificidades locais; e a possibilidade de 
materialização de espaços urbanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis na cidade. Segue a lista das 
iniciativas selecionadas.

Quadro 1 - Lista de Iniciativas participantes da V CMPU⁷

Nome da Iniciativa Organização Descrição do Projeto

1

Área de Lazer na região do 
Ribeirão do Onça

Conselho Comunitário 
Unidos pelo Ribeiro de

Abreu (Comupra)

Mutirão realizado pela comunidade que beira o 
Córrego do Onça, na região da Pampulha, por meio do 
Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu 
(Comupra) e com o apoio da Urbel e da UFMG, para a 
limpeza da área e implantação de equipamentos de 
lazer de uso coletivo.

   2

Arquitetura na Periferia Arquitetas sem Fronteiras Iniciativa de assessoria técnica que reúne e capacita 
mulheres para a independência de instalar, renovar e 
construir sua própria casa. Promove, através da 
melhoria da habitação, a autonomia e a autoestima de 
mulheres que vivem em contextos de precariedade

 ⁷Em Anexo, encontram-se disponíveis as imagens dos banners de cada iniciativa.
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  3

Associação Mães que 
Informam

AMI - Associação Mães que 
Informam

Coletivo de mães de pessoas com deficiência, com 
ações executadas por meio de palestras informativas 
sobre doenças raras e epilepsia e direitos das pessoas 
com deficiência e suas famílias. Realiza ações de 
cuidado e acompanhamento e, também, voltadas para 
a recreação e lazer, visando cuidar de quem cuida.

4

Ateliê de Jardim 
Comestível no Desembola 

da Ideia

Conselho Comunitário 
Unidos pelo Ribeiro de

Abreu (Comupra)

Projeto realizado, com recursos do Fundo da Infância e 
da Adolescência do Município, com o objetivo de criar 
oportunidades de redimensionamento da inserção de 
adolescentes e jovens em situação de risco social na 
família e na sociedade, em geral. Busca, ainda, 
fomentar, pela via da intervenção artística na cidade, 
outro olhar da sociedade em relação aos adolescentes 
de baixa renda, negros, moradores das periferias e em 
conflito com a lei.

   
  
  5

Banheiro Seco Ângela Guerra, Izabella 
Galera, Luciane Oliveira, 

Sara Borém Sfredo. 

A proposta nasce da construção público comunitária 
do Corredor Agroecológico Arrudas, a ser 
implementado na região leste da cidade. O banheiro 
seco torna-se um signo expressivo no cotidiano da 
cidade, evidenciando ao cidadão comum a vida/morte 
de um dos rios mais importantes da cidade – Arrudas, 
além de despertar outra relação com o consumo e 
despejo da água, gerando uma economia ecológica ao 
não utilizar a descarga hidráulica.

 
  
  6

Be Green Fazendas 
Urbanas

Be Green Boulevard Primeira fazenda urbana da América Latina. Para 
garantir a sustentabilidade em todo o processo de 
produção das hortaliças, reaproveita a água da chuva 
e utiliza poste eólico e fotovoltaico para produção de 
energia limpa. Oferece oficinas para plantio de vasos, 
incentivando conhecimentos em ciências e em 
experiências sensoriais para os visitantes, com venda 
de sementes, mudas e vasos para uma horta em casa, 
e incentivos para uma alimentação saudável.

  
  7

Bem Composto - Massalas Massalas Projetos Programa de recolhimento e manejo de resíduos 
orgânicos (residenciais e empresariais). Tem como 
objetivos: estabelecer relações colaborativas e 
inclusivas; incentivar o consumo local e consciente de 
produtos sem agrotóxicos; promover a regeneração de 
recursos naturais e sociais; educar para integrar e 
transformar; trabalhar com processos cíclicos 
naturais; e manter-se em desenvolvimento com uma 
inteligência adaptável e criativa. 
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  8

BH Conectada Parceria Sunew e JCHEBLY

Tem como objetivo tornar Belo Horizonte uma cidade 
inteligente e sustentável, sendo pioneira na 
implementação de uma solução urbana de mobiliários 
urbanos que integram funcionalidade, design e geração 
de energia limpa, proporcionando bem estar e novos 
serviços à população. 

9 BH em CIclo Associação dos Ciclistas 
Urbanos

As ações da BH em Ciclo estão voltadas para o 
monitoramento das estruturas cicloviárias e buscam 
incidir nas políticas públicas relacionadas ao uso da 
bicicleta na cidade, a partir de produção de dados e 
contribuições ao PPAG municipal, dentre outras ações.

10 BH Recicla BH Recicla

Atua no auxílio da destinação ecologicamente correta 
de sucata eletrônica, eletrodomésticos, máquinas e 
equipamentos de informática, com coleta gratuita nas 
residências em todas as regiões de Belo Horizonte. 
Ainda, atua na avaliação da compra de grandes volumes 
para empresas e indústrias.

11
Boas Práticas no 

Residencial Minha Casa 
Minha Vida

Residencial Hibisco do 
bairro Jardim Vitória II

Os moradores do Residencial Minha Casa Minha Vida, 
criaram uma biblioteca comunitária que, além de 
emprestar livros, também disponibiliza computadores 
para uso coletivo, brinquedos para as crianças e aulas 
de violão ministradas por um professor  voluntário.

12 Casa Acolher para Mulheres 
do Morro das Pedras

Casa Acolher para Mulheres 
do Morro das Pedras

Mais de 80 mulheres que vivem em situação de 
vulnerabilidade são acolhidas pela entidade, fundada 
em 2015. As principais iniciativas são: fornecer suporte 
psicológico às mulheres da comunidade e incentivar 
ações para geração de renda e empreendedorismo.  

13 Casa de Referência da 
Mulher Tina Martins

Casa de Referência da 
Mulher Tina Martins

Existente desde 2016, atua no suporte às mulheres 
vítimas de violência doméstica, com ações em 4 eixos: 
formação política, encaminhamento (via Rede de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher e parceiros), 
acolhimento e abrigamento.

14 Challenge Baanko

Programa de desenvolvimento local colaborativo que 
apoia o diálogo sobre negócios de impacto nas cidades, 
reunindo profissionais experientes em investimentos 
(seja de tempo, habilidade, conhecimento ou capital 
financeiro) com jovens empreendedores, profissionais, 
universitários, empresas e ONGs. Seu objetivo é escalar 
soluções e transformá-las em negócios socialmente 
responsáveis, produzindo retornos financeiros e sociais.
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15 Cicloexpedição
Coletivos:  Manuelzão, Às 

Margens, BH em Ciclo, Bike 
Anjo BH, CBH Rio das 

Velhas

Fruto de parceria com diversos coletivos que atuam na 
cidade, suas ações buscam: o resgate histórico, a 
redescoberta da natureza urbana, o incentivo do uso da 
bicicleta como meio de explorar a cidade, a diversidade 
e a construção de laços comunitários.

16
COLMEIA - Grupo de 
estudos, pesquisa e 

extensão em Economia 
Popular e Solidária

Estudantes e docentes da 
Faculdade de Ciências 
Econômicas da UFMG 

(FACE/UFMG)

Criado em 2014, o grupo discute e promove ações na 
área da Economia Popular e Solidária (EPS) em Belo 
Horizonte e na sua região metropolitana, com atuação 
em duas vertentes: assessoria a empreendimentos 
populares e solidários e organização de feiras 
envolvendo esses empreendimentos. As ações são 
atreladas à oferta de disciplinas da Graduação.

17 Comunidade voluntária em 
áreas de risco

Núcleos de Defesa Civil 
(Nudec) e Núcleos de Alerta 

de Chuva (NAC)

Os Nudec e NAC são formados por cidadãos que moram 
nas vilas, favelas ou em áreas suscetíveis a 
alagamentos em Belo Horizonte. Por meio do trabalho 
voluntário e solidário, contribuem com ações 
preventivas, orientam a população e prestam apoio 
imediato até a chegada do socorro. Durante o ano eles 
participam de diversas atividades de capacitação 
oferecidas por órgãos públicos, onde são instruídos a 
identificar os tipos de risco geológico. Os voluntários 
recebem os alertas de chuva e os transmitem para a 
comunidade. A cidade conta com a participação de 
mais de 800 cidadãos, abrangendo mais de 100 regiões 
da cidade.

18 COONARTE - Cooperativa de 
costureiras

COONARTE - Cooperativa de 
costureiras

Cooperativa de costureiras que trabalha com o 
reaproveitamento de retalhos, aparas de couros, 
tecidos e outros materiais, preservando o meio 
ambiente através da reutilização e reciclagem. Foi 
criada visando desenvolver uma atividade econômica de 
forma conjunta e criar uma fonte de renda para as 
mulheres da região. Seu funcionamento parte da 
doação de retalhos de tecidos coletados e 
transportados pela Gerência Regional de Limpeza 
Urbana da Secretaria Municipal da Coordenação de 
Gestão, Regional Barreiro, que também apoia na 
divulgação e na comercialização dos trabalhos.

19 DOAREDUCA - Cursinho 
Popular Pré Enem

Grupo de
professores da cidade de 

Belo Horizonte
(Bruno Almeida, Carlos 

Felipe, Laura Furtado, Layla 
Barreto, Mateus Afonso)

Projeto de Educação Comunitária Voluntário 
desenvolvido a partir de interesses comuns de um 
grupo de professores que acreditam que a educação 
para a transformação do ser humano e da sociedade. 
Alinhado com todos os ODS, a atuação compreende 
atividades educacionais diárias realizadas no período 
da noite em espaços dentro das comunidades, voltadas 
para a preparação de jovens e adultos para o ENEM, 
bem como para a formação e o fomento de professores 
e gestores.
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20
Erradicação do uso de 

Sacolas Plásticas - 
Verdemar

Verdemar - Rede de 
Supermercado e Padaria de 

Minas Gerais

Erradicação do uso de sacolas plásticas nas lojas, 
evitando o descarte de milhares de sacolinhas no meio 
ambiente. A empresa inovou no setor supermercadista 
com o lançamento da primeira coleção de sacolas 
retornáveis ilustradas pelo estilista mineiro Ronaldo 
Fraga. Em sua rede, as compras são embaladas em 
sacolas retornáveis ou em caixas de papelão.

21 Escadão Agroecológico do 
Bairro Esplanada

Grupo de moradores do 
bairro Esplanada

(Adriane Mendes, Aluana 
Rocha, Ana Clara Mendes, 
Daniel Amaral, Edglênia 

Lopes, Fabrício
Ripeto, Ione Serafim, 

Jeanine Oliveira, Pedro 
Souza, Rafael Saibert, 

Raquel Quintão, Thalisson 
Tavares, Vinicius Tavares)

O Escadão é uma via de passagem de pedestres (VDP), 
localizada no bairro Esplanada, com o objetivo de 
ressignificar o uso do espaço público, tornando-o 
produtivo. Com a participação efetiva de moradores do 
entorno, o projeto dialoga com a cidade sobre as 
políticas públicas de segurança alimentar e a 
agricultura urbana, promovendo ações produtivas e 
educativas com a realização de mutirões de limpeza, a 
demarcação dos níveis e a implementação das 
contenções de bambu, junto a realização dos plantios, 
incentivando a circulação e permanência de pessoas.

22 Floresta no Quintal Nilmar Barcelos

O coletivo propõe estimular a multiplicação de quintais 
produtivos no bairro Ouro Minas, na degradada região 
do Baixo Onça, marcado pela ausência de espaços 
públicos destinados ao convívio social. A iniciativa 
busca tecer um território de vivências agroecológicas 
que responda aos desafios urgentes relacionados ao 
aquecimento global. Priorizando tecnologias inclusivas, 
de baixo custo, associadas aos princípios agroflorestais, 
deseja construir uma rede horizontal de trocas de 
saberes e cultivos sem veneno, ação efetiva na 
formação de pessoas e na criação de economias locais 
justas e solidárias.

23
Fontes de Aferição do Uso 

das Metas dos ODS nas 
Regiões Metropolitanas de 

Minas Gerais

Centro Universitário Newton 
Paiva 

Em 2018, o Centro Universitário Newton Paiva em 
parceria com o Observatório Metropolitano ODS - 
METRODS, o Movimento Nossa BH e a Agência de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, obteve recursos da SDSN (Sustainable 
Development Solutions Network) para o 
desenvolvimento do Projeto ODS em Ação. O projeto 
possibilitou testar a metodologia elaborada pelo 
conjunto de instituições que compõem o METRODS para 
aferição dos Impactos da Agenda 2030, tendo como 
público alvo os municípios.

24 Horta da Cidade A Horta da Cidade

Iniciativa local que propõe agricultura urbana 
sustentável, através da reciclagem de resíduos 
orgânicos, trazendo aos cidadãos alimentos de alta 
qualidade, processos de produção seguros e eliminação 
do lixo orgänico. Contribui, assim, para a redução do 
volume dos aterros e lixões e a poluição do ar, da terra 
e do solo.
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30 Projeto Circuito Inclusão 
Solidária

Débora Batista,
Fundadora do Circuito 

Inclusão Solidária

O projeto busca garantir a participação social e o 
convívio comunitário da pessoa com deficiência desde a 
infância, promovendo opções de lazer, cultura, esporte 
e entretenimento, utilizando-se de espaços públicos. Os 
brinquedos disponibilizados são itinerantes, podendo ir 
a vários lugares sem precisar ficar em um único, sem 
limitar o acesso das pessoas por questões de 
deslocamento, possibilitando, assim, eventos inclusivos.

31
Projeto Saporeco: “De 

latinha em latinha vamos 
mudar uma pracinha”

Antônio Valentino de Souza

O projeto tem por objetivo conscientizar a comunidade 
da importância da limpeza urbana, da ecologia e da 
reciclagem, diminuindo os resíduos sólidos no meio 
ambiente. Realizado no bairro Santa Inês, em parceria 
com as escolas da região e com apoio da Prefeitura de 
Belo Horizonte, a iniciativa capta latinhas de alumínio 
junto à comunidade e, com o recurso gerado a partir da 
venda, são adquiridos brinquedos que são instalados 
nas pracinhas locais. O recurso arrecadado também se 
destina à manutenção dos brinquedos já instalados. O 
projeto visa, também, captar parceiros privados 
interessados na adoção de praças na cidade para 
gestão e manutenção junto à comunidade local.

32 Rainha das Agulhas - Grupo 
Produtivo e Ateliê Escola

Grupo Produtivo e 
Ateliê-escola Rainha das 

Agulhas

Formado por moradores dos residenciais Serras de 
Minas I e II e do Vale do Jatobá, construídos pelo 
Programa Minha Casa Minha Vida, na região do 
Barreiro, o grupo confecciona produtos artesanais 
diversos utilizando materiais recicláveis. Além da 
preocupação com o meio ambiente, a atividade 
possibilita a integração, o desenvolvimento local e o 
fortalecimento da comunidade, com geração de 
trabalho, renda e inclusão social dos moradores.

33 Recuperação do Córrego 
Tamboril

Rede de Desenvolvimento 
do Bairro Jardim Felicidade 
(REDE), em parceria com a 

Escola de Arquitetura - 
UFMG e com o apoio do 

projeto Manuelzão - UFMG.

A população demonstrou interesse em construir um 
projeto de maneira participativa, que conciliasse 
aspectos urbanísticos e ambientais, com a consequente 
recuperação do Córrego Tamboril e seus arredores. 
Com a colaboração de centenas de moradores do 
Jardim Felicidade, foram sugeridos novos elementos 
que contribuíssem com a convivência no espaço 
público: calçadas mais largas, mais pontos de travessia 
do córrego, redução da velocidade de veículos, espaços 
de lazer, praças, alamedas, hortas comunitárias, com a 
conciliação de elementos ambientais e urbanos. 
Também se objetivou a recuperação de nascentes, a 
interceptação de esgoto, a drenagem de água de chuva 
e o tratamento das margens, favorecendo o contato 
visual e físico com o córrego. 
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34 Rua de Lazer Jardim 
Felicidade

Associação Coletiva da 
Juventude - Coletivo da 
Juventude Olga Benário; 

Luciana Gomes - 
mobilizadora social e 

ecóloga; Roberto Andrés - 
urbanista, professor da 

UFMG e editor da revista 
Piseagrama; Rede de Apoio 

ao Desenvolvimento do 
bairro Jardim Felicidade 

(REDE). 

A Rua de Lazer, localizada no bairro Jardim Felicidade, é 
uma iniciativa da comunidade em parceria com 
instituições públicas e privadas. Por meio de mutirões, 
a população, engajada em manter um espaço de lazer, 
providenciou a limpeza das nascentes, a recuperação de 
taludes, o plantio de dezenas de árvores, a instalação 
de brinquedos e bancos. O resultado foi a 
transformação da realidade local, propiciando um 
espaço de lazer para crianças, jovens, adultos e idosos, 
constituindo-se como um território de aprendizado. A 
comunidade deseja construir, também, um parque 
linear às margens do córrego Tamboril, garantindo lazer 
qualificado, esporte e bem estar para toda população 
do bairro.

35 SMART Campus Newton Centro Universitário Newton 
Paiva

Programa comprometido com os ODS e a Agenda 2030 
da Prefeitura de Belo Horizonte, cujo foco é trabalhar 
com a Rede Cidades Inteligentes, usando o espaço do 
campus universitário como  prototipagem e com o 
diferencial de formar líderes. O Smart Campus é 
organizado em 10 eixos de trabalho que correspondem 
a um tema em que uma cidade necessita desenvolver. 
Um aluno, em cada eixo, é responsável por trazer trazer 
soluções inovadoras e de impacto para as cidades, 
considerando o uso de metodologias de Gerenciamento 
de Projetos eficazes e o estabelecimento de parcerias.

36 Soluções Inteligentes para 
Resíduos Sólidos

Izabela Hendrix (Ana Clara. 
Izadora, Luana, Vanderley, 
Luiza, Emmanuelly e Mª 

Eduarda.

O projeto visa construir soluções inteligentes para a 
gestão de resíduos sólidos, por meio de composteira 
orgânica, educação ambiental, e plantio de mudas de 
plantas comestíveis. Foi desenvolvido na Ocupação 
Vicentão, a fim de remanejar o resultado de um 
acúmulo de resíduos sólidos descartáveis.

Conforme estabelecido no Regimento Interno, as três iniciativas mais votadas pelos participantes, 
considerando sua abrangência e capacidade de gerar resultados relevantes no ambiente urbano e, por 
conseguinte, na vida das pessoas, foram premiadas na conferência. Desse modo, foi definido o prazo de até as 
16:30h para que os participantes votassem em uma das iniciativas expostas. Para a contagem final dos votos, um 
participante representante de cada setor acompanhou a Gerência Executiva do COMPUR.
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Figura 1 - Exposição dos banners das Iniciativas Inovadoras na V CMPU.

Com o reconhecimento da ONU-HABITAT e da Prefeitura de Belo Horizonte, as iniciativas servem de 
inspiração para atuação de novos grupos e instituições em nossa cidade buscando melhorar a qualidade de vida de 
todos os cidadãos. Tendo em vista esse princípio, as três iniciativas que receberam mais votos dos participantes 
da V CMPU foram:

● 1º lugar: Casa Acolher para Mulheres do Morro das Pedras.
● 2º lugar: Casa de Referência da Mulher Tina Martins.
● 3º lugar: Escadão Agroecológico: Uma construção coletiva.

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.
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Figura 2 - Iniciativas Inovadoras mais votadas na V CMPU.

Figura 3 - Placas de premiação das Iniciativas Inovadoras.

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.
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5. EIXOS TEMÁTICOS DA V CMPU

Conforme estabelecido pelo Regimento Interno da V CMPU, as discussões em torno da Nova Agenda Urbana (NAU) 
se deram a partir de três eixos de análise, a saber: Unidade de Vizinhança Qualificada; Meio Ambiente e 
Urbanização Sustentável; e Mobilidade Urbana Inclusiva. A definição desses temas foi feita com base nas sete 
metas estabelecidas pelo Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 11 - Tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. São elas:

● 11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços 
básicos e urbanizar as favelas

● 11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço 
acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, 
com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, 
crianças, pessoas com deficiência e idosos

● 11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e 
gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países

● 11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

● 11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por 
catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao 
produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os 
pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade

● 11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial 
atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

● 11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, 
particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

No Regimento Interno da V CMPU, para cada eixo temático foram atribuídos tópicos orientadores das discussões, 
conforme disposto no quadro abaixo:
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Quadro 2 - Temática dos Grupos de Trabalho

Uso dos espaços na vida quotidiana

Centralidade e acesso a comércio e serviços
(economia circular, logística reversa)

Segurança urbana e inclusão para todos (gênero, idade e 
vulnerabilidade social)

Proteção ao patrimônio material e imaterial

Associativismos e cuidado com o espaço público

Unidade de Vizinhança 
Qualificada

Qualidade do ambiente urbano e geração e gestão de resíduos

Soluções baseadas na natureza

Espaços verdes, conexões ambientais, agricultura urbana e cursos d’
água

Redução dos gases do efeito estufa e poluentes locais

Medidas preventivas e resiliência a desastres

Economia sustentável

Proteção ao patrimônio natural

Meio Ambiente e 
Urbanização Sustentável

Desenvolvimento orientado ao transporte sustentável

Mobilidade ativa, qualidade do ar e saúde urbana

Acessibilidade universal

Segurança no trânsito

Ruas amigáveis

Unidade de Vizinhança 
Qualificada
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Para embasar as discussões dos Grupos de Trabalho, foram produzidos pela equipe técnica da 
Subsecretaria de Planejamento Urbano (SUPLAN), com o auxílio de conselheiros do COMPUR e demais técnicos de 
outras Secretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, textos orientadores sobre cada eixo. A seguir, se encontra a 
reprodução de seu conteúdo.

5.1. Unidade de Vizinhança Qualificada

As cidades são responsáveis por diversos dos desafios apresentados pela Nova Agenda Urbana (NAU) e, 
por isso podem contribuir de várias maneiras para solucioná-los. Uma delas é por meio de estratégias qualificação 
das vizinhanças, de modo a aproximar moradia de comércios e serviços e facilitar a circulação a pé para 
atendimento das demandas cotidianas. Alguns conceitos básicos dialogam com a ideia da Unidade de Vizinhança 
Qualificada, a saber:

❏ A Unidade de Vizinhança: refere-se a uma unidade territorial com certa autonomia para o atendimento 
das necessidades cotidianas com ênfase em deslocamentos a pé e por bicicleta. A qualificação dessa 
vizinhança dependerá do nível de atendimento e de acesso de residentes e usuários ao comércio, aos 
serviços, aos equipamentos comunitários e de lazer, bem como ao sistema de transporte coletivo, 
garantindo a expansão de urbanidade na escala local a todos.

❏ Caminhabilidade (Walkability): é a capacidade que um determinado bairro possui de conectar 
habitações e pontos de comércio e serviços por meio de distâncias que podem ser percorridas a pé com 
qualidade, conferindo, assim, maior independência do automóvel.

❏ Cidade Compacta: A urbanização sustentável deve associar altas densidades populacionais a usos 
mistos, aproximando moradia de comércio e serviços, demandando menores deslocamentos para as 
atividades cotidianas. A cidade compacta se contrapõe à ideia de cidade espraiada, que ocupa grande 
extensão territorial com baixas densidades.

❏ Centralidades: são as porções do território onde se pretende compartilhar usos residenciais e não 
residenciais, por meio da conformação de uma rede diversificada de atividades econômicas associada a 
um maior adensamento construtivo e populacional. 

Conforme aponta a tendência de estudo sobre as dimensões e atributos da expansão urbana de 200 
cidades no mundo, que culminaram na publicação do Atlas da Expansão Urbana no evento do Habitat III em 2016, 
os territórios das cidades têm se expandido mais rápido do que suas populações. Isso tem resultado em 
decréscimo dramático das densidades residenciais, dos espaços públicos e das áreas reservadas para ruas e vias 
arteriais, consistindo em um modelo altamente insustentável. No Brasil, a dispersão urbana decorre de um 
crescimento desordenado e desigual do acesso à infraestrutura da cidade e à qualidade de vida urbana.
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Belo Horizonte foi planejada a partir de um núcleo central - área dentro dos limites da Avenida do Contorno - 
mas como diversos outros centros urbanos, a expansão da cidade e de sua Região Metropolitana seguiu o padrão 
periférico com todas as suas características: 

A. baixa densidade de ocupação do solo urbano; 
B. aumento das distâncias percorridas nos deslocamentos; 
C. ineficiências do transporte; 
D. elevação dos custos sociais e privados e da urbanização; e outras. 

A dependência ao centro tem se reduzido com a melhoria de distribuição de atividades econômicas e de 
investimentos na periferia nas últimas décadas. Contudo, ainda há pouca autonomia de certas regiões da cidade 
no que diz respeito à mobilidade, comércio, serviços e, em especial, no que se refere à localização da oferta de 
empregos.

Em Belo Horizonte podemos destacar as seguintes ações que contribuem para conformação de Unidades de 
Vizinhanças mais qualificadas: 

A. Incentivo às instalações de “parklets” ou Varandas Urbanas em parceria com o setor privado, 
configurando um espaço público de lazer e convivência junto à calçada, no lugar de uma ou duas 
vagas de estacionamento em vias públicas; 

B. Implantação de feiras de artesanato, de plantas e flores e de comidas e bebidas típicas em todas as 
regiões administrativas da cidade; 

C. Incentivo à promoção das atividades de lazer, cultura e esportes nas vias públicas da cidade aos 
Domingos: "No Domingo, a Rua é Nossa" e “BH é da Gente”; 

D. Oficialização e incentivo à utilização das vias e dos espaços públicos para o desfile dos diversos 
blocos de rua no carnaval; 

E. Promoção do Mapa Cultural BH, plataforma de software livre, gratuita e colaborativa que possui 
diversas informações sobre os espaços culturais, programações oficiais, projetos e editais; 

F. Novo Plano Diretor, que traz uma série de contribuições, tais como: incentivos à consolidação e à 
qualificação de áreas de centralidades do município localizadas nas proximidades dos corredores de 
transporte coletivo, locais prioritários para um maior adensamento construtivo e populacional; 
incentivo à implantação, no nível térreo, de fachadas ativas e à garantia de permeabilidade visual nas 
edificações residenciais;  e o estímulo à implantação de áreas de fruição pública, objetivando 
aumentar a oferta de áreas qualificadas para uso público que estimulam o caminhar seguro, a 
circulação de pedestres, o uso e a apropriação dos espaços públicos. 
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Seguem alguns destaques de dados e demais pontos de debate no que tange ao eixo:

➢ A melhor infraestrutura instalada se encontra na região central da Capital, com grandes desigualdades em 
relação à periferia e a outros municípios da Região Metropolitana.

➢ O andar a pé corresponde à maior parte dos trajetos cotidianos femininos (58,1%)⁸, envolvendo tarefas de 
cuidado, como compras e deslocamentos com crianças. Assim, a maior qualidade da caminhada tem 
grande impacto no seu dia-a-dia e resulta em benefícios para todos.

➢ Outro grupo de atenção são as crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos que, em virtude de 
alguns dos seus modos de transporte mais comuns, como caminhar e utilizar veículos de duas rodas, e de 
sua menor capacidade psicomotora do que a de um adulto, são vulneráveis também.

➢ A interação entre o privado (interior das edificações) e o espaço público (calçadas) é fundamental para 
promover uma vigilância natural a partir da observação dos moradores e usuários, logo proporcionam vias 
mais seguras ao pedestre.

Na ocasião da V CMPU, a fim de orientar os debates dos grupos de trabalho no debate sobre a Unidade de Vizinhança 
Qualificada, foram colocadas algumas questões, a saber: 

A. Como promover ações e intervenções para estimular modos de transporte ativos que promovam a saúde e o 
bem-estar, tais como caminhar e andar de bicicleta?

B. Como intensificar o uso e o cuidado dos espaços públicos, como ruas, praças e parques, e fortalecer as 
atividades comerciais e de serviços próximo à sua casa?

C. Como estimular o relacionamento entre as pessoas e a prática de associativismo nos bairros?
 

⁸No caso dos homens, essa proporção corresponde a 47,2% dos trajetos, ambos segundo a Pesquisa Origem e 
Destino de 2012.
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5.2. Meio Ambiente e Urbanização Sustentável

As cidades são responsáveis por diversos dos desafios apresentados pela Nova Agenda Urbana (NAU) e, 
por isso podem contribuir de várias maneiras para solucioná-los. Uma delas é por meio da promoção da produção 
de um espaço urbano ambientalmente sustentável. Alguns conceitos básicos dialogam com a ideia do Meio 
Ambiente e Urbanização Sustentável, a saber:

❏Espaços Verdes: são áreas cuja presença, proteção, conexão e distribuição equitativa nas cidades 
contribuem com: a regulação climática, por meio da preservação de atributos naturais; o lazer; e a saúde dos 
cidadãos. Podem ser destinados à agricultura urbana que contribui com: o uso sustentável dos rios e de suas 
margens; o fortalecimento de laços comunitários; a geração de emprego e renda; e a alimentação saudável.

❏Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos: apresenta o desafio de promover padrões de produção e 
consumo mais sustentáveis e de reversão da tendência de aumento da quantidade de lixo gerado, com soluções 
para o descarte, a coleta e o tratamento dos resíduos. 

❏Resiliência: capacidade de uma comunidade ou ecossistema reduzir os riscos de desastres naturais em 
virtude de eventos perigosos que causam danos humanos, ambientais e materiais. Quanto maior a resiliência, 
menor será a vulnerabilidade aos desastres naturais.

❏Soluções Baseadas na Natureza: são infraestruturas verdes que protejam ou recuperem os atributos 
naturais, bem como suas funções e interações ecológicas. Podem contribuir no enfrentamento de problemas 
urbanos, como as enchentes, a escassez hídrica e a perda da biodiversidade.   

❏Inventário de Emissão de Gases do Efeito Estufa: é um instrumento fundamental para mensurar a 
quantidade de gases emitidos no território. Permite acompanhar e monitorar políticas, conectando a questão de 
emissões com os resíduos sólidos, a construção civil, a mobilidade urbana e a geração de energia na cidade.

Em todo o mundo, podemos observar, de um lado, iniciativas de preservação ambiental dos territórios 
urbanos e, de outro, evidências da degradação do meio ambiente. Mesmo que a emergência da consciência 
ecológica tenha contribuído para uma maior preocupação com as questões ambientais, há um passivo enorme 
gerado pela sociedade que precisa ser recuperado. E novos problemas ambientais continuam aparecer, em 
especial, nos centros urbanos mais populosos.

O crescimento da área territorial ocupada pelo município de Belo Horizonte desde sua formação 
produziu uma redução dos espaços verdes e das áreas permeáveis existentes, pressionando os ecossistemas e o 

⁸No caso dos homens, essa proporção corresponde a 47,2% dos trajetos, ambos segundo a Pesquisa Origem e 
Destino de 2012.
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patrimônio natural. O padrão de produção e consumo aumentou a emissão de poluentes locais, os quais 
contribuem com a degradação da qualidade do ar e são, também, gases causadores do Efeito Estufa. Além disso, 
contribuiu para agravar a dificuldade na gestão dos resíduos sólidos que alcançaram, em 2014, o número de um 
milhão de toneladas coletadas em um ano. 

Os riscos de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra, foram minimizados pela 
redução de moradias sujeitas a risco alto ou muito alto, passando de 14.856 para 1.505, de 1994 a 2016 - uma 
redução de 90%⁹. Entretanto, houve aumento dos riscos relativos à proliferação de doenças como a dengue, 
zika, a chikungunya e a febre amarela. Para exemplificar, em 2007, foram confirmados 959 casos de dengue. 

Em Belo Horizonte, podemos destacar as seguintes ações que contribuem para um espaço urbano 
ambientalmente sustentável:

A. Inventário de Gases de Efeito Estufa (já na terceira edição) e um Plano de Redução de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa, o qual busca estimular a eficiência energética das residências, comércios e 
instituições, ampliar o tratamento de resíduos orgânicos e a coleta seletiva, melhorar a cobertura 
vegetal e a arborização e reforçar a implantação do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob).

B. Estudo de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas que identifica as principais ameaças, como 
inundações, deslizamentos, proliferação de vetores e ondas de calor, bem como os principais 
pontos de vulnerabilidade da cidade.

C. Programa Estrutural de Áreas de Risco que reduziu o número de pessoas expostas a desastres e 
fomentar a resiliência das comunidades aos danos provocados por desastres naturais.

D. Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs), coleta seletiva ponto a ponto por meio 
dos Locais de Entrega Voluntária (LEVs) e parcerias com 7 Empreendimentos Econômicos 
Solidários (associações e cooperativas de triagem e reciclagem de materiais).

E. Selo BH Sustentável: Certificação em sustentabilidade ambiental para empreendimentos que 
reduzirem 30% o consumo de água ou 25%, de energia ou destinarem adequadamente mais de 
70% dos seus resíduos sólidos. De 2012 a 2017, mais de 50 empreendimentos foram certificados 
e evitaram a emissão de cerca de 1,2 milhões de toneladas de CO2.

F. Belo Horizonte é conhecida como a capital solar do país: possui 422m² coletores/1000 hab, é a 
única capital com 100% da sinalização semafórica em LED e está promovendo a substituição da 
iluminação pública por LED.

⁹De acordo com informações da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte – Urbel.
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G.      Novo Plano Diretor adotou conceitos, instrumentos e parâmetros norteadores da NAU, além de: 
         conexões para proteção dos fundos de vale dos cursos d’água e das nascentes em leito natural;
          medidas de maior eficácia da taxa de permeabilidade. 

Seguem alguns destaques de dados e demais pontos de debate no que tange ao eixo:

➢ Segundo o Inventário de Emissão de Gases do Efeito Estufa, 70% das emissões de GEE em Belo 
Horizonte são de responsabilidade do transporte aéreo e rodoviário, 13% das fontes de energia 
para residências, comércios, instituições e indústrias e 10% do esgotamento sanitário.

➢ A Organização Mundial da Saúde defende que ao agirem para reduzir os níveis de poluição do 
ar, os países, estados e mesmo municípios podem reduzir a ocorrência de doenças causadas por 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), doenças cardíacas, câncer de pulmão e doenças respiratórias 
crônicas ou agudas, incluindo a asma. Os poluentes locais são responsáveis por um alto 
percentual de mortes por doenças pulmonares (35%), câncer (36%), ataques cardíacos (34%) 
e doenças cardíacas (27%).

➢ É preciso estar atento à preservação do patrimônio natural, considerando sua importância no 
conjunto das relações ambientais e seus valores socioambientais, relativos aos significados 
estéticos e simbólicos que as pessoas atribuem à natureza.

➢ A preservação das matas ciliares contribui com a manutenção da biodiversidade, de solos 
permeáveis à infiltração d’água, da quantidade e da qualidade d’água.

Na ocasião da V CMPU, a fim de orientar os debates dos grupos de trabalho no debate sobre o Meio 
Ambiente e Urbanização Sustentável, foram colocadas algumas questões, a saber:

A. Como gerar maior comprometimento com a redução da geração de resíduos por meio de estímulos 
ao consumo consciente, à reutilização e à reciclagem, bem como à adoção de tecnologias limpas 
que limitam a quantidade de resíduos gerados?

B. Como resgatar o valor do leito dos rios na dinâmica e na paisagem urbana, integrando a proteção 
e a recuperação dos espaços verdes de fundo de vale com medidas ambientais de pequeno porte 
voltadas para a permeabilidade do solo e a infiltração d'água?

C. Como estimular a adoção de práticas construtivas sustentáveis e a incorporação de novas práticas 
ambientalmente sustentáveis em nossas casas, nossas comunidades e nossos empreendimentos, 
considerando as questões da água, da energia e da geração de resíduos? 
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5.3. Mobilidade Urbana Inclusiva

As cidades são responsáveis por diversos dos desafios apresentados pela Nova Agenda Urbana (NAU) 
e, por isso podem contribuir de várias maneiras para solucioná-los. Uma delas é por meio da promoção da 
acessibilidade e da mobilidade urbana de baixas emissões. Alguns conceitos básicos dialogam com a ideia da 
Mobilidade Urbana Inclusiva, a saber:

❏ A mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas todos os dias em 
uma cidade. Quem precisa se deslocar são pessoas e bens, utilizando-se para isso de diversos meios 
de transporte: ônibus, bicicletas, carros, caminhões, motos, etc.

❏ A mobilidade urbana inclusiva é a garantia de acesso aos benefícios do sistema de transporte para 
todas as pessoas, incluindo pobres, idosos, jovens, pessoas com deficiências, mulheres e crianças. 
Ainda, inclui a garantia a oportunidades, serviços, bens e equipamentos da cidade com qualidade, 
eficiência, segurança e preços acessíveis. 

❏ A mobilidade ativa (também conhecida como não motorizada) é a adoção prioritária de modos ativos 
de deslocamento, que demandam esforço físico para deslocamentos a pé, de bicicleta, dentre outros, 
com o potencial de produzir melhor qualidade do ar e saúde pública. 

❏ A mobilidade urbana de baixa emissão tem como ênfase a adoção de alternativas e sistemas de 
mobilidade com redução da emissão de Gases Causadores de Efeito Estufa (GEE), incorporando 
objetivos de qualidade ambiental na discussão de mobilidade. Os GEE são gases presentes na 
atmosfera terrestre e têm a propriedade de bloquear parte da radiação infravermelha. O aumento das 
emissões desses gases por conta da ação humana pode gerar desde alterações significativas na 
produção de alimentos, aumento do nível do mar, alteração do regime de chuvas, riscos de epidemias 
e até mesmo a redução de fontes de água potável, com diversos impactos na vida urbana.

Dados da NAU indicam uma tendência mundial de aumento da frota de veículos motorizados: em 2010, 
existia 1 bilhão de veículos no mundo (carros, veículos de utilidade esportiva, caminhões leves e minivans); até 
2050, esse número excederá 2,1 bilhões, crescimento muito acima da média do crescimento da população. Em 
Belo Horizonte, houve um aumento de mais de um milhão de automóveis desde o ano 2000, atingindo 745 
automóveis por cada 1.000 habitantes em 2017. A média brasileira neste mesmo ano foi de 209 automóveis por 
cada 1.000 habitantes. Em setembro de 2018, BH chegou à marca de 2 milhões de veículos emplacados, sendo 
1,4 milhões de automóveis.

Conforme relatório da ONU, a emissão  de  GEE no setor de transportes aumentou desde 1970  em  um 
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ritmo mais acelerado do que qualquer outra fonte de utilização de energia, alcançando 27,4% do total de 
energia consumida, com grande participação do consumo em áreas urbanas. Em 2010, atingiu 7 bilhões de 
toneladas de CO2 e pode chegar a 12 bilhões até 2050. Os dados do Inventário Municipal de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa de Belo Horizonte (2015) apontam que o crescimento das emissões totais de BH foi de 71% 
entre 2000 e 2013, sendo a gasolina automotiva responsável por 59% das emissões totais.

Em Belo Horizonte, podemos destacar as seguintes ações: 

A. Priorização da rede de transporte coletivo de alta e média capacidade (metrô, BRTs e ônibus) e de 
formas de mobilidade ativa com emissão zero (ciclovias e redes de caminhamento a pé);

B. Aplicativo (Siu Mobile) que informa os horários de parada de ônibus nos pontos de embarque e 
desembarque (PEDs), com interface especial para deficientes visuais; 

C. Projeto Zona 30, que prevê uma velocidade máxima de 30 km/h em algumas ruas e avenidas 
associado a projetos de melhorias para reduzir o número de acidentes e proporcionar um espaço 
mais seguro e inclusivo para pedestres e ciclistas e com ênfase em pessoas com mobilidade 
reduzida;

D. Monitoramento das emissões de gases e particulados e constante conservação, manutenção e 
renovação da frota de veículos do transporte coletivo.

E. Implantação de 89 km de ciclovias. Ainda, estão em consulta pública os editais para implantação 
dos novos sistemas de bicicletas compartilhadas e está previsto para janeiro o lançamento de um 
edital para contratação de projetos executivos de 70 km de ciclovias.

F. Viabilização de projeto piloto para a introdução de 25 ônibus elétricos no sistema de transporte 
público após a avaliação de desempenho e custos.

G. Novo Plano Diretor que visa direcionar o adensamento para próximo aos corredores de transporte 
coletivo - Desenvolvimento orientado ao transporte sustentável (DOTS) -, garantindo mais gente 
morando e utilizando esse sistema, bem como adotando estratégias para disseminar centralidades 
econômicas na cidade, aproximando moradia a comércios e serviços e reduzindo deslocamentos.

Seguem alguns destaques de dados e demais pontos de debate no que tange ao eixo:

➢ A melhor infraestrutura instalada se encontrar na região central da Capital, com grandes 
desigualdades em relação à periferia e a outros municípios da Região Metropolitana.

➢ Mulheres andam mais a pé e de transporte coletivo do que homens e vivenciam problemas 
como o assédio sexual  e a forte  sensação  de  medo  nos  deslocamentos à  noite,  em espaços 
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vazios e mal iluminados, por exemplo. Em BH, na Pesquisa de Origem e Destino de 2012, 68% 
dos passageiros de transporte coletivo eram mulheres. 

➢ O andar a pé corresponde à maior parte dos trajetos cotidianos femininos (58,1%), envolvendo 
tarefas de cuidado, como compras e deslocamentos com crianças. A maior qualidade dessa 
forma de mobilidade tem grande impacto no seu dia-a-dia e beneficia a todos.

➢ Andar de bicicleta é uma forma, além de mais saudável, mais econômica e rápida em diversas 
situações, de forma que seu incentivo tem impactos sistêmicos na cidade.

➢ Outro grupo de atenção são as crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos que, em 
virtude de seus modos de transporte mais comuns, como caminhar e utilizar veículos de duas 
rodas, e de sua menor capacidade psicomotora do que a de um adulto se torna mais vulnerável. 

➢ Podemos observar recentemente que muitos jovens têm aberto mão da habilitação para dirigir 
em função dos novos meios de deslocamento compartilhado.

➢ A segurança é uma das condições indispensáveis para uma mobilidade urbana adequada, 
estando diretamente relacionada com: calçadas de qualidade, iluminação pública, 
infraestrutura cicloviária, sistemas prioritários para transporte coletivo e conectividade viária. 

 Na ocasião da V CMPU, a fim de orientar os debates dos grupos de trabalho no debate sobre a 
Mobilidade Urbana Inclusiva, foram colocadas algumas questões, a saber:

A. Como estimular as pessoas a trocar o transporte individual motorizado pelo transporte coletivo, 
bicicletas e caminhamentos a pé ou, mesmo, combinar vários modos, ou alterar/trocar o horário 
de locomoção, evitando picos de tráfego? 

B. Como melhorar as condições de segurança para os pedestres, os ciclistas, usuários de 
motocicletas e passageiros em transportes públicos e privados, em especial, as crianças, jovens, 
mulheres, pessoas com deficiência e idosos, através de manutenção e apropriação dos espaços 
públicos? 

C. Como tratar as particularidades locais, em especial das periferias e da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, territórios com menos equipamentos e investimentos públicos, para proporcionar 
um fomento desses espaços e incentivar os deslocamentos menos dependentes do centro da 
cidade?

 



37

6. ETAPAS DA V CMPU

A V CMPU, realizada no dia 08 de dezembro de 2018, teve sua programação dividida em três etapas: 
Abertura, Grupos de Trabalho e Plenária Final.

6.1. Etapa I: Abertura

O cronograma aprovado pelo COMPUR, definiu que a V CMPU aconteceria nos dias 06 e 08 de 
dezembro de 2018, sendo no dia 06 de dezembro a abertura do evento, programada para ocorrer no auditório da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Contudo, no dia 06 de dezembro, houve 
um pedido de adiamento da Conferência, proferida pelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, a pedido da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), sob a alegação de que 
“seria ilegal a realização dessa conferência sem a inclusão de tópico sobre o novo plano diretor de Belo 
Horizonte, em fase de discussão na Câmara Municipal”. Porém, o Município de Belo Horizonte, no intuito de 
garantir o processo de discussão e deliberação que é a Conferência Municipal de Política Urbana, considerando 
sua aprovação pelo COMPUR e a importância da democracia participativa, entrou com pedido de suspensão da 
referida liminar no Supremo Tribunal Federal (STF). Este, pronunciou decisão contrária ao adiamento da V CMPU 
e postulou suspensão da referida ordem judicial, conforme o argumento abaixo:

Defendeu a plena competência do STF para análise da matéria, bem como a perfeita 
legalidade da realização da conferência, sem a necessidade de inclusão do aludido 
tópico [o Projeto de Lei nº 1.749/15], dentre os temas a serem discutidos, até porque 
se trata de mero projeto de lei.

Bem por isso, entende que a decisão atacada implica em grave ofensa à ordem e à 
economia públicas, pois há vários meses está o requerente promovendo a organização 
do evento, que acabou por ser adiado no próprio dia previsto para seu início. Por isso, 
postulou a pronta suspensão dessa ordem judicial.

É o relatório¹⁰.(Ministro Dias Toffoli, Suspensão de Segurança nº 5.266 - Minas Gerais, 
de 06 de dezembro de 2018).

Sendo assim, a V CMPU ocorreu integralmente no dia 08 de dezembro, sofrendo ajustes em sua 
programação e organização. A abertura contou com uma apresentação da Secretária Municipal de Política 
Urbana, Maria Fernandes Caldas, que ressaltou que a conquista das premissas da Nova Agenda Urbana (NAU) 

¹⁰Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. Conteúdo integral
 disponível em pbh.gov.br/cmpu.
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dependem do compromisso de todas e todos com o desenvolvimento urbano sustentável. Nesse 
sentido, apontou para o diálogo profícuo que o Novo Plano Diretor de Belo Horizonte estabelece com a NAU. 
dependem do compromisso de todas e todos com o desenvolvimento urbano sustentável. Nesse sentido, apontou 
para o diálogo profícuo que o Novo Plano Diretor de Belo Horizonte estabelece com a NAU. 

A Secretária destacou a afinidade entre a proposta e, mais especificamente, o Objetivo do 
Desenvolvimento Sustentável 11 (ODS 11), na medida em que propõe diretrizes e instrumentos voltados para o 
enfrentamento de desafios urbanos contemporâneos tais  como: os modelos de ocupação e de mobilidade 
urbana; a emissão de Gases do Efeito Estufa; o acesso a bens e serviços; a regularidade e a sustentabilidade 
urbano ambiental; e a provisão de moradia. Assim, destacou, na proposta do Novo Plano Diretor os seguintes 
conteúdos: a instituição do Plano de Mobilidade Urbana; o direcionamento do adensamento para corredores e 
centralidades, por meio do Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS); a defesa à proteção 
ao patrimônio cultural; o adensamento urbano a partir da capacidade de suporte; a instituição do Coeficiente 
Básico igual a um e do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir a fim de viabilizar habitação e 
melhorias urbanísticas por meio do Fundo Municipal de Habitação Popular e do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano das Centralidades; dentre outros elementos. Em seguida, a Secretária explicou como se daria a Dinâmica 
da V CMPU.

A fim de reforçar o compromisso firmado por Belo Horizonte com a NAU, também foi apresentado um 
vídeo com a mensagem do Diretor Regional da ONU-Habitat América Latina e Caribe, Elkin Velasquéz, 
ressaltando a importância do debate da implementação dos ODS no município.

Em seguida, os participantes se dirigiram às Plenárias Setoriais, nas quais foram realizadas 
apresentações pela equipe técnica da Subsecretaria de Planejamento Urbano (SUPLAN) sobre os três eixos 
temáticos da V CMPU.
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Figura 4 - Abertura da V CMPU pela Secretária Municipal de Política Urbana.
 

Figura 5 - Apresentação dos eixos temáticos pela equipe técnica da SUPLAN.
 

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.

 

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.
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6.2. Etapa II: Grupos de Trabalho

Nesta etapa, os participantes das Plenárias Setoriais foram divididos em grupos de trabalho conforme 
o setor e temática da V CMPU. Considerando o número de participantes presentes, os representantes dos 
setores técnico e empresarial optaram por realizar todo o debate em conjunto. Desse modo, os debates se 
deram nos seguintes grupos:

                                 Quadro 3 - Grupos de Trabalho

 

Grupo 01 Unidade de Vizinhança Qualificada: Setor Popular

Grupo 02 Unidade de Vizinhança Qualificada: Setor Técnico e Empresarial

Grupo 03 Meio Ambiente e Urbanização Sustentável: Setor Popular

Grupo 04 Meio Ambiente e Urbanização Sustentável: Setor Técnico e Empresarial

Grupo 05 Mobilidade Urbana Inclusiva: Setor Popular

Grupo 06 Mobilidade Urbana Inclusiva: Setor Técnico e Empresarial

Em um primeiro momento, norteados pelas perguntas dispostas nos textos orientadores de cada eixo 
temático, os participantes realizaram propostas de ações a serem assumidas pela sociedade civil ou pelo poder 
público, no sentido de estabelecer uma corresponsabilização em cumprimento das diretrizes definidas pela Nova 
Agenda Urbana. Assim, essas ações e iniciativas foram distribuídas entre o que se denominou por Boas 
Práticas e Recomendações ao Executivo e foram dispostas em fichas anexadas em um quadro que poderia 
ser visualizado por todos nas salas dos grupos. A condução desse debate se deu, também, com o auxílio de 
técnicos da Prefeitura de Belo Horizonte, das diversas áreas correlatas aos temas propostos.
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Figura 6 - Propostas do Grupo 06 - Mobilidade Urbana Inclusiva:                         
Setor Técnico e Empresarial.

 

Figura 7 - Quadro de Propostas do Grupo 03 - Meio Ambiente e Urbanização 
Sustentável: Setor Popular.

 

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.

 

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.
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Em um segundo momento, os grupos finalizaram suas propostas por eixo temático e se reuniram, 
novamente, nas Plenárias Setoriais a fim de deliberar quais propostas seriam encaminhadas à Plenária Final.

 

Figura 8 - Plenária Setorial: Setor Empresarial e Técnico.

 

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.

 
6.3. Etapa III: Plenária Final

Após a finalização do debate nas Plenárias Setoriais, todos os participantes de reuniram em uma 
Plenária Final. Conforme previsto no Regimento da V CMPU, foram realizadas as apresentações das iniciativas 
inovadoras indicadas pelas conselheiras e conselheiros do COMPUR, apontando para boas práticas já realizadas 
no município de Belo Horizonte. As iniciativas escolhidas pelos conselheiros, foram:

● Setor Técnico: #ObservamosBH e MobCidades | Movimento Nossa BH
● Setor Popular: Rainha das Agulhas | Comunidades dos Bairros Santa Cecília e Vila Pinho
● Setor Empresarial: 60+ | CDL Belo Horizonte¹¹

¹¹ Ressalta-se, contudo, que tendo em vista a mudança da programação, a iniciativa 60+, da CDL Belo Horizonte
 não pode estar presente para realizar a apresentação.
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Figura 9 - Apresentação da iniciativa inovadora indicada pelo Setor Técnico do 
COMPUR: #ObservamosBH e MobCidades, do Movimento Nossa BH.

 

Figura 10 - Apresentação da iniciativa inovadora indicada pelo Setor Popular do 
COMPUR: Rainha das Agulhas, das comunidades dos bairros Santa Cecília                 

e Vila Pinho.

 

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.

 

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.
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Em seguida, foram apresentadas as resoluções das propostas elaboradas pelos setores, conforme 
exposto no Capítulo 7 deste documento.

 

Figura 12 - Apresentação das Resoluções do Setor Técnico.

 

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.

 

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.

 

Figura 11 - Apresentação das Resoluções do Setor Popular.
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Finalizada a apresentação por todos os grupos setoriais, houve uma manifestação simbólica de apoio à 
proposta do Novo Plano Diretor (Projeto de Lei nº 1749/15), em respeito às deliberações firmadas na IV CMPU, 
em 2014. A maioria dos presentes manifestou-se favorável à proposta, embora também tenham ocorrido 
manifestações contrárias. Na ocasião, alguns participantes expressaram repúdio à morosidade de apreciação do 
referido Projeto de Lei pela Câmara Legislativa e à tentativa de impugnação da V CMPU.

 

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.

 

Figura 13 - das Resoluções do Setor Empresarial.
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Posteriormente, foram anunciadas as três iniciativas inovadoras vencedoras da V CMPU e os prêmios 
foram entregues pelos conselheiros do COMPUR presentes. Logo após a premiação o evento foi encerrado pela 
Secretária Maria Fernandes Caldas.

 

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.

 

Figura 14 - Reafirmação do compromisso com a proposta do Novo Plano Diretor.

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.

 

Figura 15 - Premiação do 1º lugar das Iniciativas Inovadoras da V CMPU: Casa 
Acolher para Mulheres do Morro das Pedras.
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Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.

 

Figura 16 - Premiação do 2º lugar das Iniciativas Inovadoras da V CMPU: Casa de 
Referência da Mulher Tina Martins.

Fonte: Acervo COMPUR/SMPU, 2018.

 

Figura 17 - Premiação do 3º lugar das Iniciativas Inovadoras da V CMPU: Escadão 
Agroecológico: Uma construção coletiva.
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7. RESOLUÇÕES 

O resultado da V CMPU encontra-se compilado nesta seção. Os participantes do fórum de gestão 
compartilhada constituíram um conjunto de Boas Práticas que podem se tornar compromissos da sociedade 
no esforço de fazer com que os princípios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobretudo o ODS-11, e 
da NAU sejam materializados em ações que pautam o desenvolvimento urbano. 

As discussões feitas nos grupos originaram, também, Recomendações ao Executivo para a 
incrementação da política pública em prol dos objetivos por uma cidade mais resiliente, sustentável e inclusiva. 
As redações foram feitas nos Grupos de Trabalho, a partir da fala dos participantes na ocasião da Conferência. 
Contudo, em virtude da dinâmica das participações, nem sempre o conteúdo ficou suficientemente claro ou 
escrito de forma correta. Dessa forma, essa seção traz as propostas apresentadas pelos grupos organizadas por 
tema e por setor resguardando-se fidelidade ao conteúdo, mas com alguns ajustes necessários nas redações. O 
conteúdo original das propostas, tal como redigidas nos grupos, compõe o Anexo deste documento.

7.1. Unidade de Vizinhança Qualificada

7.1.1. Boas práticas

Setor técnico

1. Promover iniciativas e propostas para utilização dos terrenos públicos não utilizados;

2. Promover intervenções espontâneas e ações de urbanismo tático como forma de valorização do 
espaço urbano;

3. Disponibilizar assessoria técnica para promoção de projetos e ações de qualificação da 
vizinhança, associada aos recursos provenientes da aplicação de instrumentos do Plano Diretor;

4. Divulgar e informar ações de qualificação do espaço público (educação urbana e mobilização).

Setor empresarial

1. Promover iniciativas e propostas para utilização dos terrenos públicos não utilizados;

2. Promover intervenções espontâneas e ações de urbanismo tático como forma de valorização do 
espaço urbano;

3. Desenvolver estudos para identificação de espaços públicos com potencial para abrigar 
apresentações e manifestações culturais e esportivas;

4. Desenvolver estudos para identificação de espaços públicos para ampliação do horário de 
colocação de mesas e cadeiras, desde que isso não interfira nas áreas permeáveis existentes.
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 Setor popular

1. Participar das reuniões e comissões locais dos bairros, de interesse coletivo, não apenas 
individual, que estimulem a participação social - aos moldes do Orçamento Participativo;

2. Promover educação popular para o pertencimento à cidade;

3. Criar meios para que as associações trabalhem em parceria com a Prefeitura na difusão da 
educação cidadã;

4. Promover a autogestão participativa;

5. Criar, nas Regionais, conselhos autônomos para fiscalizar e auxiliar no direcionamento dos 
recursos do Fundo de Centralidade previsto no Novo Plano Diretor;

6. Incentivar a organização de multiplicadores da cidade, que seriam pessoas nas/das 
comunidades/territórios, com o objetivo de mobilizar e promover criativamente o conhecimento 
da cidade, por meio da promoção de encontros, mapas de caminhos saudáveis, etc. Implementar 
sinalização a partir de uma programação visual e cultural que demarque os caminhos, trajetos 
dos espaços de rotas turísticas dos territórios;

7. Fortalecer a economia local e fomentar a economia popular nos espaços públicos (mobilização 
popular);

8. Apoiar a criação de outros modelos de feiras locais de iniciativa comunitárias/territoriais, com 
pessoas empreendedoras locais, para disseminação de saberes. Os espaços de comercialização 
das feiras devem ser de uso coletivo, não individualizados, tendo como modelo o projeto “Vida 
com Artes”;

9. Elaborar cadastro visando a criação de guias e sites com os empreendedores e trabalhadores 
locais para divulgação nos bairros e nas associações;

10. Criar entre as associações e pequenos empreendedores uma rede para divulgação e articulação 
de ações integradas nos bairros;

11. Incentivar a promoção da agricultura urbana agroecológica, através de quintais produtivos, 
hortas comunitárias e escolares e agroflorestas nos bairros para: tratamentos dos resíduos 
orgânicos, geração de adubos orgânicos e coleta seletiva popular (catadores);

12. Garantir a segurança alimentar e nutricional, o acesso à alimentos saudáveis, o estímulo à saúde 
popular (plantas medicinais), a geração de renda e as feiras locais.

13. Mapear os vizinhos que têm pequenos jardins produtivos, espaços públicos para produção de 
alimentos agroecológicos e organização de coletivos de compra de alimentos saudáveis na 
comunidade;

14. Fomentar a realização de hortas nas comunidades, em áreas remanescentes e em espaços 
públicos, com objetivo de promover a geração de renda; 
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15.    Orientar a coleta e a destinação do lixo orgânico enquanto matéria prima para produção de adubo

         orgânico;

16.   Recuperar áreas verdes para manter ou aumentar a permeabilidade do solo, incluindo ações de

        educação ambiental para isso;

17.   Cuidar dos canteiros das árvores resguardando espaço vegetado junto às raízes e plantando grama 

       e flores ao entorno;

18.  Estimular os moradores no fomento de soluções locais para o melhor uso dos espaços públicos, 

       proteção do meio ambiente e cursos d’água, com participação no planejamento urbano e estímulo 

       à convivência de qualidade;

19.   Promover que a comunidade reconheça os espaços públicos conquistados pelo Orçamento 

       Participativo e que seja co-responsável em sua manutenção e cuidado;

20.   Criar bibliotecas nos espaços públicos da cidade (com uso de geladeiras velhas), com controle e 

       manejo pela comunidade. Atentar para a possibilidade de parceria com a Companhia Energética de 

       Minas Gerais (CEMIG), que está trocando geladeiras nos territórios de maior vulnerabilidade, e de 

       uso da carretinha do BH em Ciclo.

7.1.2. Recomendações ao Executivo

Setor técnico e empresarial

1. Adequar a legislação municipal aos objetivos e princípios da Nova Agenda Urbana;

2. Proporcionar que a leitura da legislação urbanística seja feita à luz do direito à cidade;

3. Orientar a conformação da Unidade de Vizinhança Qualificada à luz da função social da posse, da 
propriedade e da cidade;

4. Destinar parte dos recursos do Fundo de Centralidades para a implantação de iniciativas 
comunitárias locais e identificar a possibilidade de despender recursos para iniciativas em outros 
lugares além das áreas de centralidade;

5. Definir as intervenções em áreas de centralidades tal como ocorre no Orçamento Participativo ou 
por procedimentos similares; 

6. Promover um plano de iluminação para estimular a vida na cidade;

7. Promover plano para implantação de mobiliário urbano - bancos, banheiros, bebedouros - e para 
reposição arbórea, incluindo a realização de destoca;
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             8.   Reconhecer as ações no espaço urbano de caráter informal. Exemplos: ocupações para fins de

      moradia, feiras, hortas, trabalho informal;

9.     Dar condições para o aproveitamento dos terrenos públicos não utilizados por iniciativas dos 

        setores técnico, empresarial e popular. Considerar a disponibilização para atividades circenses;

10.   Reconhecer as intervenções espontâneas no espaço público com redução de regras e estímulos à 

        autogestão;

11.   Estabelecer grupos para discussão local com as seguintes atribuições: promover debates sobre a 

       função social da propriedade na escala local; mediar conflitos urbanos nas unidades de vizinhança  

      com pactuação de procedimentos; promover as articulações dos conselhos de política pública como 

      forma  de  facilitar  a resolução dos conflitos locais; funcionar como canal de mobilização da 

      população para discutir as questões urbanas;

12.  Divulgar e informar as ações de qualificação do espaço público: ações de educação urbana e 

       mobilização;

13.  Apresentar retorno sobre as recomendações ao Executivo feitas na V CMPU;

Setor popular

1. Permitir uso facilitado do espaço público, que concilie o  Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil (MROSC), Lei Federal n° 13019/14, com a política urbana, ambiental e 
educacional;  

2. Incluir no Plano Diretor a obrigação de áreas de lazer nos conjuntos habitacionais populares 
(núcleo de convivência);

3. Criar “pontos” de empréstimo de livros em toda a cidade com mobiliário urbano simples;

4. Criar bibliotecas públicas descentralizadas para diminuir necessidade de deslocamento;

5. Desburocratizar os processos de participação da comunidade na manutenção de áreas públicas, 
com insumos, apoio técnico, mobilização, etc;

6. Reconhecer as atividades comunitárias que atuam em um local e priorizar a cessão de espaço 
para comércio local e outras atividades;

7. Desburocratizar a realização de feiras, para facilitar o acesso das comunidades a essa 
possibilidade de uso do espaço público;

8. Adotar iniciativas incluindo espaços de comércio e outras atividades de geração de renda nos 
conjuntos habitacionais de Belo Horizonte e assentamentos de interesse social, a exemplo do 
Bazar das Rua dos Caetés;
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              9.   Reconhecer, normatizar e regulamentar feiras de escambo nos bairros em espaços públicos;

10    Ampliar as políticas públicas associadas aos trabalhadores da economia popular;

11.   Flexibilizar a legislação municipal para facilitar o uso do espaço público para o trabalho (informal) 
de forma regulamentada;

12.   Licenciar o comércio ambulante de rua, reconhecendo seu vínculo cultural com a cidade; 

13.   Ampliar os espaços de participação, com efetiva escuta e realização de ações pelo Poder Público;

14.   Criar programas que incentivem a participação popular, aos moldes do Orçamento Participativo;

15.  Respeitar a opinião dos moradores dos bairros em relação a instalação de atividades, vedando 
atividades com alto potencial de incômodo;

16.  Investir nas ações de coleta seletiva nos bairros de forma articulada com os catadores locais e 
promover incentivo para estimular a adesão;

17.  Implantar coleta seletiva em todas as escolas da cidade pois são catalizadoras de uma comunidade;

18.    Criar uma disciplina de cidadania nas escolas locais para tratar de civilidade no espaço coletivo;

19.    Estimular os programas de iniciativa popular de educação nas comunidades;

20.    Melhorar a integração das ciclovias com os outros modais de transporte;

21.     Organizar as linhas de ônibus dos bairros para áreas com acesso a comércio, serviços e 
equipamentos públicos, especialmente os de saúde;

22.     Reconhecer a expertise das comunidades locais na aplicação dos recursos do fundo nas 
centralidades, referendando a aprovação do COMPUR à decisão da comunidade local, mediante 
processo transparente;

23.       Divulgar os banners das iniciativas inovadoras no site da Prefeitura.

7.2. Mobilidade Urbana Inclusiva

7.2.1. Boas práticas

Setor técnico

1. Promover a participação da universidade na produção e ampliação de pesquisas sobre 
mobilidade, sob o viés da inclusão e de práticas de extensão;

2. Promover a união entre técnico e empresariado para a discussão da mobilidade;

3. Participar no Conselho de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (COMURB) quando reativado;

4. Acompanhar o orçamento público para proposição de diretrizes que priorizem o transporte ativo e 
coletivo;
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              5.     Ampliar práticas de ocupação e ressignificação de vias e espaços públicos;

 6.     Possibilitar a redução de velocidades nas áreas e travessias urbanas seguindo recomendações da 

         Organização Mundial de Saúde (OMS);

               7.     Incentivar o respeito ao pedestre especialmente quando nas faixas de travessia;

  8.     Incentivar passagens e travessias de pedestres em nível; 

  9.     Participar no plano de iluminação pública voltado para o transporte ativo e seguro;

10.     Fazer plantio de árvores, deixando áreas livres de circulação nos passeios;

11.     Ajudar na elaboração e divulgação de estudos sobre os deslocamentos femininos na cidade;

12.     Atuar em campanhas no transporte contra a violência de gênero e sexualidade;

13.      Incentivar as ciclo expedições pedaladas coletivas pela cidade, em especial as com foco nas 

          mulheres;

14.      Lutar pela ampliação do transporte suplementar;

15.      Lutar pela ampliação do sistema de linhas de vilas e favelas com tarifa social. 

Setor Empresarial

1. Promover a união entre técnico e empresariado para a discussão da mobilidade;

2. Apoiar o Fundo Municipal do Idoso nas ações em busca de pesquisas sobre o idoso na mobilidade 
urbana;

3. Estimular escalas de horário intercaladas e flexibilizadas dos grandes polos geradores de viagens 
e fluxo de pessoas a exemplo de escolas, empresas de grande porte, etc; 

4. Possibilitar a redução de velocidades nas áreas e travessias urbanas seguindo recomendações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS);

5. Incentivar o respeito ao pedestre especialmente quando nas faixas de travessia; 

6. Incentivar passagens e travessias de pedestres em nível e no nível do passeio;

7. Adotar fachada ativa - comércio e serviço com relação com o espaço público; 

8. Promover a união de comerciantes para tratamento conjunto de calçadas;

9. Viabilizar que empresas que tenham frota própria façam medições de emissão de gases 
poluentes;

10. Incentivar iniciativas de mobilidade corporativa;

11. Priorizar a contratação de empregados que residam no entorno da região das empresas;

12. Melhoria do sistema de transporte público com adoção de novas tecnologias para incentivar seu 
uso pelas demandas reprimidas e criadas. 
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  Setor popular

1. Enfrentar o uso indiscriminado do transporte individual motorizado como algo nocivo ao planeta, 
à cidade e ao meio ambiente;

2. Manter programas de iniciativa popular de educação nas comunidades para menor necessidade 
de deslocamento;

3. Cuidar dos passeios de forma a garantir a acessibilidade e passagem de pedestres livre de 
obstáculos;

4. Estimular o uso de carona nas comunidades;

5. Manter o controle social do Plano de Mobilidade de Belo Horizonte – PlanMob-BH  e o do Plano 
de Mobilidade por Bicicleta de Belo Horizonte (PlanBici);

6. Continuar a monitorar e publicizar o andamento do PlanBici;

7. Promover o uso adequado dos assentos prioritários nos ônibus, aqueles lugares reservados às 
pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, grávidas e idosos; 

8. Cobrar o cumprimento do retorno dos cobradores dos ônibus, entendendo que são essenciais para 
o transporte coletivo;

9. Participar do Conselho de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (COMURB); 

10. Participar efetivamente de auditoria cidadã dos sistema de transporte público coletivo com vistas 
a transparência do sistema. Os Conselheiro(a)s da Comissão Regional de Transportes e Trânsito 
(CRTT) devem acompanhar a auditoria e sua efetivação;

11. Cada participante da V CMPU deve ser um replicador dos resultados deste fórum de participação 
social. 

7.2.2 Recomendações ao Executivo

Setor Técnico

1. Ter compromisso com as boas práticas de ocupação e ressignificação dos espaços públicos;

2. Dar efetiva prioridade ao deslocamento por transporte coletivo no sistema viário;

3. Cancelar e reformular o atual contrato de concessão do transporte coletivo por ônibus, em 
virtude da precarização e sistemático descumprimento por parte das concessionárias das 
condições dispostas;

4. Retornar os cobradores para os ônibus com objetivo de garantir o acesso universal ao transporte 
coletivo;

5. Implantar e aumentar gradativamente a frota de ônibus elétrico acessível;

6. Ampliar o sistema de transporte suplementar;

7. Ampliar o sistema de transporte em vilas e favelas com tarifa social;
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8. Incentivar a oferta de transporte coletivo de baixa e média capacidade em trajetos perimetrais 
nas periferias de Belo Horizonte e da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH); 

9. Promover a integração física e tarifária dos modos de transporte e dos sistemas metropolitano e 
municipal;

10. Instalar bicicletários nas estações de integração de transporte público;

11. Descentralizar a estrutura cicloviária e de bicicletários, especialmente nos corredores e estações 
de integração de transporte coletivo à exemplo da Avenida Vilarinho; 

12. Identificar e tratar as passagens e rotas de pedestres que servem de ligação mais curta entre 
locais de interesse;

13. Implantar calçadas nas periferias;

14. Desenvolver plano de iluminação pública para transporte ativo e segurança viária, implementando 
iluminação de segundo nível;  

15. Incrementar a fiscalização no que tange ao respeito às faixas de pedestres;

16. Instituir por decreto a política municipal de acessibilidade na mobilidade urbana para dar 
aplicabilidade à Lei Brasileira de Inclusão n. 13.146/2015; 

17. Implementar a legislação federal que regula a inspeção veicular obrigatória;

18. Reativar o Comurb e efetivar a integração dos conselheiros eleitos;

19. Extinguir o uso de carro oficial para nos termos aprovados pela IV CMPU.

Setor Empresarial

1. Dar efetiva prioridade ao deslocamento do transporte coletivo no sistema viário;

2. Viabilizar integração física e tarifária dos modos de transporte e dos sistemas metropolitano e 
municipal;

3. Negociar um novo modelo de financiamento das tarifas transporte coletivo;

4. Estimular os estacionamentos dissuasórios de terminais de integração;

5. Reduzir as velocidades do tráfego veicular;

6. Elaborar estudos sobre mobilidade corporativa;

7. Estimular a instalação de micro e pequenas empresas nas periferias;

8. Incentivar passagens e travessias de pedestres em nível e no nível do passeio;

9. Elaborar de relatórios de impacto econômico gerado por alterações nos sistema de trânsito;

10. Implementar a legislação federal de inspeção veicular obrigatória.
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Setor Popular

1. Implantar política de educação para mobilidade sustentável;

2. Implantar e aumentar gradativamente a frota de ônibus elétrico com acessibilidade universal;

3. Adotar o padrão da frota de ônibus com piso baixo para melhor acessibilidade universal;

4. Fiscalizar e promover campanhas educativas sobre o uso adequado dos assentos prioritárias nos 
ônibus, aqueles assentos reservados a pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência, 
grávidas, obesos e idosos;

5. Retornar os cobradores dos ônibus municipais para garantir a acessibilidade das pessoas com 
mobilidade reduzida, sobretudo porque a operação da plataforma ficou muito prejudicada, assim 
como para haver mais qualidade no transporte coletivo, pois o tempo de embarque aumentou 
muito com a cobrança de passagem feita diretamente pelo motorista. A volta dos cobradores 
ajudaria na integridade física dos trabalhadores do sistema de transporte em geral e dos 
usuários;

6. Solicitar ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte - SetraBH o 
cumprimento das normas relativas à exigência de cobradores nos ônibus e a divulgação da lista 
de empresas autuadas;

7. Considerar o planejamento de mobilidade metropolitano no planejamento municipal, integrando 
as políticas e os diversos órgãos;

8. Implantar a integração tarifária do sistema municipal com o sistema metropolitano;

9. Implementar estratégias para diminuir progressivamente o preço da tarifa do transporte público 
coletivo;

10. Buscar a redução da tarifa de linhas com trajeto reduzido em relação às linhas convencionais 
diametrais;

11. Criar linhas alimentadoras locais com tarifa reduzida em todas as Regiões Administrativas;

12. Viabilizar o passe estudantil - passe livre - como forma de diminuir a evasão de receita do 
transporte e da educação;

13. Diminuir burocracia para acesso ao meio passe estudantil para garantir o direito ao benefício;

14. Priorizar investimentos em transporte ativo - pedestres e ciclistas;

15. Implantar o Plano de Mobilidade por Bicicleta (PlanBici); 

16. Implantar ciclovia na Avenida Tereza Cristina da Região Administrativa Barreiro até a Área 
Central e em outras vias planejadas; 

17. Assegurar a implantação de política de acessibilidade nas calçadas para pessoa com deficiência 
visual;

18. Implantar o corredor agroecológico do Vale do Arrudas;

19. Ampliar a realização de eventos na via pública, com restrição na circulação de veículos, com 
ênfase na mobilidade ativa - a pé, skate, patins, patinete e bicicleta;
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20. eativar o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (COMURB); 

21. Implementar auditoria ”popular” no sistema de transporte.

7.3. Meio Ambiente e Urbanização Sustentável

7.3.1 Boas práticas

Setor Técnico

1. Criar uma minuta de um processo metodológico para promover diálogos e vivências do e sobre o 
urbano, à luz dos ODSs, a partir dos territórios; 

2. Fomentar palestras e campanhas para conscientização dos problemas relacionados à 
impermeabilização do solo; 

3. Promover discussões de práticas e ações de sustentabilidade em fóruns coletivos diversos, assim 
como incentivo à adoção delas;

4. Instituir projetos que incentivem as pessoas a se engajarem na gestão dos resíduos sólidos dos 
seu bairro/cidade.

Setor Empresarial

1. Fortalecer as iniciativas locais de sustentabilidade;

2. Incorporar o conceito dos ODSs nas disciplinas das escolas particulares;

3. Introduzir educação ambiental nas escolas particulares; 

4. Contribuir para o ensino sobre os resíduos passíveis de reciclagem nas escolas;

5. Divulgar e ampliar o alcance do serviço de reciclagem de lixo eletrônico;

6. Promover programa de educação ambiental nas empresas; 

7. Desenvolver programas de treinamento e profissionalização das cooperativas de catadores e 
agricultores urbanos.

8. Recomendações do Setor Técnico ao Setor Empresarial: retomar a política de não distribuição de 
sacolas plásticas fornecidas em estabelecimentos comerciais; adotar a proibição de canudos; 
retomar a prática junto às empresas para utilização das embalagens retornáveis. 

Setor Popular

1. Comprometer-se com as áreas de proteção permanente e com a recuperação de nascentes em 
áreas vulneráveis;

2. Comprometer-se com o cuidado e com a recuperação de nascentes;
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3. Participar do Comitê de Bacias para avaliação e defesa da proteção de nascentes, várzeas e áreas 
verdes, sobretudo quando houver propostas de empreendimentos para o local;

4. Realizar parceria entre poder público e comunidade para viabilizar ações e práticas ambientais 
na comunidade;

5. Não impermeabilizar os jardins e quintais;

6. Criar parque no Vale das Ocupações do Barreiro;

7. Indicar para a Prefeitura, áreas para desenvolvimento de agricultura urbana e práticas 
ambientais adequadas;

8. Fortalecer e dar visibilidade às práticas de agricultura urbana e estimular a transição 
agroecológica;

9. Estimular o recolhimento de resíduos orgânicos para compostagem e minhocário domésticos e 
comunitários;

10. Estimular o consumo consciente;

11. Buscar a destinação adequada dos resíduos eletrônicos, utilizando as alternativas existentes, tais 
como o ”BH Recicla”;

12. Incentivar as associações para criar grupos de brigadas de incêndios;

13. Criar redes de brigada de incêndio, com capacitação e treinamento;

14. Estimular a instalação de banheiros secos domésticos e comunitários, além de outras formas de 
saneamento biológico como o tanque de evapotranspiração - TEvap; 

15. Criar um núcleo multiplicador da V CMPU - lista em aplicativo de mensagem: WhatsApp.

7.3.2. Recomendações ao Executivo

Setor Técnico

1. Realizar diagnóstico das possibilidades de intervenção ambiental da Prefeitura para tornar a sua 
ação mais efetiva com resultados no espaço público;

2. Pensar em outras formas de criar e implementar políticas ambientais, ressignificando o papel dos 
atores e realizando esse processo em outros espaços públicos; 

3. Integrar governo, empresas e sociedade para compartilhamento de informação sobre as 
empresas que prestam serviços ambientais, fomentando conexões entre os diferentes setores. 
Para isso, utilizar a infraestrutura existente, a fim de ampliar o alcance das iniciativas;

4. Repensar mecanismos de mobilização social direcionada a soluções ambientais;
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5. Desenvolver políticas de conscientização considerando os vários níveis de conhecimento da 
população; 

6. Criar espaços sociais e coletivos de sustentabilidade;

7. Promover discussões de práticas e ações em fóruns coletivos diversos, assim como o incentivo à 
adoção delas;

8. Incorporar o conceito dos ODSs nas disciplinas das escolas públicas;

9. Construir parceria com a iniciativa privada para ampliar a coleta seletiva porta a porta;

10. Valorizar as práticas bem sucedidas de coleta de resíduos com participação dos catadores;

11. Instituir projetos que incentivem as pessoas a se engajarem na gestão dos resíduos sólidos e 
logística reversa do seu bairro/cidade;

12. Efetivar políticas de logística reversa utilizando os estabelecimentos de comércio e serviços, bem 
como indústrias como pontos de coleta, observando a política nacional de resíduo sólidos; 

13. Estabelecer coleta de resíduos diferenciada - tipos de resíduos com coletas em dias diferenciados 
- em todo o território;

14. Universalizar a coleta seletiva até 2030;

15. Reativar o programa da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) de reciclagem dos resíduos 
da construção civil;

16. Incluir o tema “lixo eletrônico” entre os resíduos passíveis de reciclagem no ensino escolar;

17. Criar política de proibição de canudos plásticos;

18. Capitanear a busca de recursos financeiros em agentes oficiais para subsidiar os atores 
interessados na implantação de unidades de reciclagem e reaproveitamento de resíduos;

19. Instituir uma “Zona Limpa” utilizando a Área Central como projeto modelo para maior 
visibilidade;

20. Criar programa para que cada escola adote um fundo de vale para fiscalização das condições 
ambientais pelos alunos com acompanhamento e aplicação de melhorias pela Prefeitura;

21. Incentivar hortas próximas aos fundos de vale; 

22. Criar parques lineares buscando integrar os rios à paisagem e à vida das pessoas; 

23. Criar incentivos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e em outros tributos para práticas 
sustentáveis; 

24. Realizar festa de confraternização para encerramento da VI CMPU.

Setor Empresarial
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1. Fortalecer as iniciativas locais de sustentabilidade; 

2. Promover educação ambiental nas escolas;

3. Desenvolver programas de treinamento e profissionalização das cooperativas de catadores e 
agricultores urbanos;

4. Reforçar a fiscalização das áreas de risco - risco de inundação e geológico - para evitar novas 
ocupações;

5. Criar incentivo e benefícios para fomentar e para viabilizar o descarte correto e a reciclagem de 
resíduos; 

6. Desenvolver programa com articulação federal para criar usina de reciclagem para todos os tipos 
de lixo.

Setor popular

1. Ampliar, fortalecer e financiar programas de conscientização para o comportamento ambiental 
com mobilização social contínua e ações informativas;

2. Manter campanhas permanentes sobre chuvas e impactos ambientais e climáticos;

3. Treinar pessoas no entorno de parques sobre serviços ecológicos em áreas verdes - ilha de 
frescor, promoção da biodiversidade, melhoria de agua; 

4. Estimular a comunicação ambiental no momento de instalação de projetos ambientais ou 
sustentáveis, a exemplo das unidades de recebimento de pequenos volumes e dos parques;

5. Implementar programa de agente comunitário ambiental e de limpeza em áreas de 
vulnerabilidade que tenham áreas remanescentes e áreas verdes;

6. Auxiliar a recarga das nascentes e cursos d’água por meio de replantio de vegetação, 
privilegiando a nativa;

7. Produzir mudas nos Centros de Vivência Agroecológica (CEVAE) e desenvolver compostagem;

8. Indicar áreas para práticas de agricultura urbana e ou práticas ambientais adequadas, a exemplo 
das áreas remanescentes de parcelamentos do solo, áreas desapropriadas e parques;

9. Demarcar/criar pelo menos uma área/espaço verde por território de gestão compartilhada;

10. Estabelecer convênio com Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para 
combate/prevenção de incêndios na Serra do Curral;

11. Otimizar a adutora para prevenção e combate a incêndio na Serra do Curral; 

12. Adaptar os ralos de esgotamento de águas pluviais para reter resíduos, com objetivo de evitar 
passagens de grandes volumes;
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13. Estimular a criação de pontos de recolhimento de resíduos sólidos, orgânicos e de banheiro seco 
em locais estratégicos;

14. Ampliar e divulgar a ação do poder público com programa de coleta e destinação de material e 
lixos recicláveis inclusive eletrônicos;

15. Utilizar energia sustentável e reutilização de água sempre que possível nos imóveis;

16. Fomentar e divulgar a utilização de mecanismos de reuso de água residencial; 

17. Para as edificações licenciadas em Operações Urbanas Consorciadas (OUC), exigir aquecimento 
solar, tratamento e reuso de água;

18. Regular mais rigorosamente a ocupação e o uso da terra urbana;

19. Implementar política habitacional que enfrente o déficit habitacional com participação popular 
efetiva.
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8. DESPESAS DA V CMPU

As despesas referentes à realização da V CMPU ocorreram dentro da programação orçamentária da 
Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) do ano de 2018. A SMPU contou com o apoio de outros órgãos 
e secretarias municipais que contribuíram com a administração interna e a infraestrutura. 

Sendo assim, a SMPU obteve o auxílio da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A 
(Belotur) para a contratação de empresa especializada em organização de eventos no intuito de viabilizar a 
realização da Conferência. Ressalta-se que a empresa contratada – Faça Produções Ltda. – venceu processo 
licitatório para atuar como fornecedora da Belotur e que, portanto, já havia seguido os trâmites exigidos para 
prestar tais serviços, conforme legislação pertinente. Esta empresa foi responsável pelo fornecimento de 
infraestrutura, coffe-break e recursos humanos. 

A SMPU obteve também o apoio: da Secretaria Municipal de Educação (SMED) e da Escola Municipal 
Caio Líbano Soares na cessão dos espaços físicos onde ocorreram as etapas da Conferência; e da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), com a disponibilização de brinquedos e mão de obra especializada para o 
acompanhamento das crianças que participaram do Espaços do Brincar. 

A síntese dos custos referentes à V CMPU seguem abaixo:

● Dia 06/12/2018 - Abertura: R$ 25.942,64¹². 
● Dia 08/12/2018 - Grupos de Trabalho e Plenária Final: R$ 70.737,50 

¹²Ressalta-se que apesar da Conferência não ter sido oficialmente iniciada no dia 06 de dezembro, conforme estava 
programado, o comunicado do adiamento só foi entregue pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais à Presidente do 
COMPUR duas horas antes da abertura. Portanto, toda a infraestrutura necessária à realização do evento (local, 
coffe-break, equipamentos e equipe de apoio) já havia sido contratada e estava preparada para que ele ocorresse 
adequadamente.
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ANEXO I - REGIMENTO INTERNO DA V CMPU

REGIMENTO DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA¹³

O Conselho Municipal de Política Urbana, considerando o disposto no art. 80 da Lei n.º 7.165/96, convoca a V 
Conferência Municipal de Política Urbana, a ser realizada de acordo com os critérios e normas constantes desta 
deliberação.

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º - A V Conferência Municipal de Política Urbana - V CMPU, com base no cumprimento do Art. 82 do Plano 
Diretor, Lei n° 7.165/96, terá os seguintes objetivos:

I - discutir os impactos locais da implementação da legislação urbanística à luz dos objetivos da Nova Agenda 
Urbana – NAU, documento consolidado na terceira Conferência das Nações Unidas para Habitação e 
Desenvolvimento Sustentável;

II - difundir as premissas da proposta de novo Plano Diretor do Município que promovam a implementação da 
NAU no ordenamento territorial e no crescimento urbano;

III - construir compromissos coletivos e setoriais da sociedade civil acerca de alternativas de produção e 
desenvolvimento urbano para se atingir Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, sobretudo, o ODS-11;

IV - discutir responsabilidades coletivas e setoriais baseadas em iniciativas de baixo custo e efeitos relevantes 
para o alcance de compromissos dispostos na NAU e no ODS-11;

V - pactuar iniciativas que objetivem intervenção no espaço e produção de normas urbanísticas a partir da 
corresponsabilidade social na viabilização de ações e compromissos que visem contribuir para a promoção de 
uma cidade inclusiva, segura, resiliente e sustentável;

VI - discutir e eleger compromissos de implementação das metas de desenvolvimento urbano sustentável 
globais contidas na NAU e no ODS-11 aplicáveis ao Município.

§1° - O resultado da V CMPU será uma carta de compromissos para o desenvolvimento urbano a partir dos 
princípios da NAU e do ODS-11.

§2° - Os compromissos a serem constituídos devem considerar:

I - a reprodutibilidade da política, programa ou ação no território;

II - o alcance e a relevância dos efeitos que promove no território, privilegiando alternativas de implementação 
de políticas, programas e ações de baixo custo;

III - a abrangência de pessoas envolvidas no que concerne a faixa etária, renda, gênero, raça, entre outros 
fatores;

IV - a sustentabilidade econômica das iniciativas;

V - outros fatores que impulsionem o Município na materialização de espaços urbanos mais inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis para todos.

 ¹³O Regimento Interno da V CMPU encontra-se disponível em:
<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1202969>.
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CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 2º - A V CMPU será coordenada pela Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana – Compur.

§1° - Fica constituída a Comissão Organizadora da V CMPU, composta pelos Conselheiros Municipais de Política 
Urbana, titulares e suplentes, e coordenada pela Presidente do Compur.

§2° - Cabe à coordenação da Comissão Organizadora da V CMPU:

I - convocar reuniões da Comissão Organizadora;

II - coordenar as dinâmicas dos eventos e reuniões relativos à V CMPU;

III - propor alterações a este Regimento em caso de necessária adequação das funções de preparação e dos 
eventos da V CMPU em decorrência da garantia da efetividade do processo participativo.

§3° - As reuniões de que trata o §2° deste artigo serão convocadas por e-mail, exceto aquelas que abrangerem 
assuntos para os quais se fizer necessária a votação dos Conselheiros do Compur para alteração deste 
Regimento, as quais serão convocadas também pelo Diário Oficial do Município - DOM.

§4° - Cabe à Comissão Organizadora da V CMPU:

I - dirimir casos omissos desse Regimento;

II - atuar em grau de recursos frente a questionamentos suscitados pelos participantes da V CMPU;

III - propor alterações a esse Regimento em caso de necessária adequação das funções de preparação e dos 
eventos da V CMPU em decorrência da garantia da efetividade do processo participativo.

§5º - Qualquer membro da Comissão Organizadora da V CMPU terá condições de solicitar reunião para tratar 
assuntos afetos a este fórum de gestão compartilhada, devendo, para isso, consultar antecipadamente a 
Gerência Executiva do Conselho Municipal de Política Urbana - Gepur para viabilização da reunião com os 
demais membros da Comissão.

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU será responsável pelo apoio operacional e 
administrativo necessário ao desenvolvimento dos trabalhos de organização da V CMPU.

Parágrafo único - A SMPU deverá manter a Gepur como unidade organizacional permanentemente dedicada a 
viabilizar esclarecimentos técnicos e de funcionamento da V CMPU feitos por telefone, internet ou 
pessoalmente, sendo que as demandas de esclarecimento por meio de reuniões devem ser previamente 
agendadas.

Art. 4º - A V CMPU será realizada nos dias 06 e 08 dezembro de 2018 e será organizada nas seguintes etapas:

I - Etapa I: Abertura;

II - Etapa II: Grupos de Trabalho;

III - Etapa III: Plenária Final.
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CAPÍTULO III - DA PARTICIPAÇÃO

Art. 5º - Em atendimento ao disposto no § 1º do Art. 82 do Plano Diretor, Lei nº 7.165/96, a V CMPU será 
amplamente convocada e dela poderão participar representantes dos diversos segmentos da sociedade civil, os 
quais estarão distribuídos entre 3 (três) setores:

I - Setor Popular;

II - Setor Técnico;

III - Setor Empresarial.

Art. 6º - Qualquer cidadão residente no Município de Belo Horizonte poderá se candidatar a ser representante 
de um dos 3 (três) setores da sociedade civil que compõem a V CMPU, devendo fornecer os dados requisitados 
quando da inscrição.

Parágrafo único – Qualquer cidadão não residente no Município de Belo Horizonte poderá participar da V CMPU 
como observador, a depender da lotação dos locais do evento.

Art. 7º - As inscrições para a participação na V CMPU poderão ser efetuadas no período de 09 a 28 de 
novembro de 2018:

I - por meio digital, a partir de formulário disponibilizado no endereço eletrônico pbh.gov.br/cmpu;

II - presencialmente, a partir de formulário disponibilizado na sede da Subsecretaria de Planejamento Urbano - 
SUPLAN, pela Gepur, situada à Avenida Álvares Cabral, n° 217, 13° andar, das 9:00 as 12:00 e de 14:00 as 
17:00.

§1º - As inscrições serão vinculadas ao preenchimento da consulta pública "Cidades Sustentáveis" do 
ONU-Habitat e do Colab sobre o ODS-11 e seu alcance no município, que busca avaliar as cidades e o 
desempenho das prefeituras em relação a este objetivo, a qual está disponível pelo endereço eletrônico 
https://www.colab.re/.

§2º - Para os casos em que o munícipe alegar dificuldade de acesso à internet, a Gepur, no ato da inscrição 
feita pessoalmente, disponibilizará equipamento ligado à rede para que este viabilize sua participação na 
consulta de que trata do § 1° deste artigo.

§3º - As inscrições serão limitadas em função da capacidade do local reservado ao fórum de gestão 
compartilhada.

§4º - Havendo disponibilidade de vagas, serão aceitas inscrições no dia e local da V CMPU, obedecidas as 
condições dispostas nesse Regulamento.

Art. 8º - A realização da inscrição implica conhecimento de todas as regras da V CMPU, incluindo seu 
cronograma que contempla as datas de realização das etapas desse fórum de gestão compartilhada.

CAPÍTULO IV - DA ABERTURA DA CONFERÊNCIA

Art. 9º - A Etapa I, Abertura da V CMPU, oficializará o início dos trabalhos do fórum de gestão compartilhada.

Parágrafo único - A Abertura da V CMPU tem como objetivos principais:
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I - divulgar a programação das etapas do fórum de gestão compartilhada presentes nesse Regimento;

II - informar sobre as condições de participação nos grupos de trabalho e na plenária final;

III - contextualizar os temas a serem tratados na V CMPU por meio de palestras;

IV - apresentar as premissas de atendimento a NAU e ao ODS-11 estabelecidas na proposta de novo Plano 
Diretor.

CAPÍTULO V - DOS GRUPOS DE TRABALHO

Art. 10 - A Etapa II, Grupos de Trabalho tem como objetivos principais:

I - promover o debate local acerca de temas relativos à NAU;

II - estabelecer compromissos coletivos e setoriais que objetivem posteriores intervenções no espaço e 
produções de políticas a partir da corresponsabilidade social na viabilização de ações e iniciativas que visem 
contribuir para a conquista das diretrizes da NAU e do ODS-11.

§1º - Os representantes da sociedade civil comporão Grupos de Trabalho que discutirão os temas conforme 
programação das etapas da V CMPU, contida no Anexo I deste Regimento, com o apoio e organização dos 
técnicos e gestores do Executivo.

§2º - Os compromissos constituídos pelos participantes de cada Grupo de Trabalho, dentro dos princípios 
estabelecidos no § 2° do Art. 1° deste Regimento, serão escolhidos por eles para apresentação à Plenária Final.

Art. 11 - Os Grupos de Trabalho serão divididos por setores da sociedade civil para discussão e estabelecimento 
de compromissos.

§1°- Cada Grupo de Trabalho deverá eleger um relator com a função de apresentar as propostas de iniciativas e 
compromissos coletivos ou setoriais na Plenária Final.

§2° - Caso não haja consenso quanto às propostas a serem encaminhadas à Plenária Final, deverá haver 
votação dos compromissos entre os participantes da sociedade civil inscritos no Grupo de Trabalho presentes.

§3º - Serão encaminhados para a apreciação na Plenária Final as iniciativas e os compromissos aprovados 
pelos participantes inscritos presentes em cada Grupo de Trabalho.

CAPÍTULO VI - DA PLENÁRIA FINAL

Art. 12 - A Etapa III, Plenária Final da V CMPU, oficializará o término dos trabalhos e ocorrerá com a reunião de 
todos os participantes da sociedade civil com o objetivo de consolidar as propostas de iniciativas e de 
compromissos coletivos e setoriais aprovadas nos Grupos de Trabalho.

Parágrafo único - A equipe organizadora da V CMPU ficará responsável por levar as propostas em formato 
digital para a Plenária de Encerramento, podendo promover aperfeiçoamento de redação, para sua melhor 
sistematização, desde que não modifique o sentido das propostas.
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CAPÍTULO VII - DAS INICIATIVAS INOVADORAS

Art. 13 - Com o objetivo de subsidiar as discussões e a proposição de compromissos coletivos e setoriais com 
vistas ao atingimento de diretrizes da NAU e do ODS-11, além do material de apoio apresentado pelo Executivo, 
haverá a exposição de iniciativas inovadoras desenvolvidas pela sociedade civil que produzam resultados 
significativos dentro dos temas constantes do Anexo I deste Regimento.

§1° - A exposição de iniciativas inovadoras nos termos do caput deste artigo ocorrerá de duas formas, sendo:

I - apresentação oral na Etapa I, Abertura;

II - banners disponibilizados no local de realização da V CMPU.

§2° - Serão escolhidas 3 (três) iniciativas inovadoras para apresentação oral na etapa de Abertura da V CMPU 
e até 30 (trinta) iniciativas para exposição em banners nas etapas seguintes à Abertura de acordo com o 
processo e com os critérios dispostos nesse Regimento.

Art. 14 - A seleção das iniciativas inovadoras ocorrerá de duas formas:

I - aquelas que serão apresentadas na Etapa I, Abertura, serão escolhidas por cada um dos 3 (três) setores da 
sociedade civil membros da Comissão Organizadora, por meio de pesquisas feitas por cada Conselheiro e 
acordo entre seus pares;

II - aquelas que serão expostas em banners serão escolhidas pelos membros da Comissão Organizadora a partir 
de submissão de propostas pela sociedade civil.

§1° - As iniciativas inovadoras podem ser apresentadas por qualquer cidadão residente no Município de Belo 
Horizonte ou por qualquer tipo de organização ou instituição sediada no Município.

§2° - A publicidade para submissão de propostas de iniciativas inovadoras da sociedade civil terá ampla 
divulgação pelo Executivo.

§3° - A submissão deverá ocorrer entre os dias 09 e 23 de novembro de 2018 por meio de envio do material 
em conformidade com os padrões estabelecidos ao email vcmpu@pbh.gov.br.

§4°- A seleção das iniciativas a serem expostas em banners na V CMPU ocorrerá entre os dias 26 a 30 de 
novembro de 2018 pelos membros de sua Comissão Organizadora, dentro dos seguintes critérios:

I - reprodutibilidade da política, programa ou ação no território;

II - alcance e relevância dos efeitos que promove no território, privilegiando alternativas de implementação de 
políticas, programas e ações de baixo custo;

III - abrangência de pessoas envolvidas no que concerne a faixa etária, renda, gênero, raça, entre outros 
fatores;

IV - a sustentabilidade econômica das iniciativas;

V - equilíbrio entre as propostas, resguardando maior abrangência de temas contidos no Anexo I deste 
Regimento;

VI - preferência a alternativas que abarquem a conjunção de grupos diversificados de atores da sociedade civil;

VII - adaptação às questões e especificidades locais;

VIII - outros fatores que impulsionem o Município na materialização de espaços urbanos mais inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis para todos.
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CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - As informações relativas à realização da V CMPU serão disponibilizadas no endereço eletrônico 
pbh.gov.br/cmpu.

Maria Fernandes Caldas
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana

Secretária Municipal de Política Urbana
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      ANEXO II– TEMÁTICA DOS GRUPOS DE TRABALHO

Uso dos espaços na vida quotidiana

Centralidade e acesso a comércio e serviços
(economia circular, logística reversa)

Segurança urbana e inclusão para todos (gênero, idade e vulnerabilidade social)

Proteção ao patrimônio material e imaterial

Associativismos e cuidado com o espaço público

Unidade de Vizinhança 
Qualificada

Qualidade do ambiente urbano e geração e gestão de resíduos

Soluções baseadas na natureza

Espaços verdes, conexões ambientais, agricultura urbana e cursos d’água

Redução dos gases do efeito estufa e poluentes locais

Medidas preventivas e resiliência a desastres

Economia sustentável

Meio Ambiente e 
Urbanização Sustentável

Proteção ao patrimônio Cultural

Desenvolvimento orientado ao transporte sustentável

Mobilidade ativa, qualidade do ar e saúde urbana

Acessibilidade universal

Segurança no trânsito

Ruas amigáveis

Unidade de Vizinhança 
Qualificada
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ANEXO III - LISTA DE PARTICIPANTES DA V CMPU

CONSELHEIROS DO COMPUR

Rogério Carvalho Silva
Guilherme Lara Camargos Tampieri
Maria De Fátima Santos Gottschalg
Tomás Alexandre Ahouagi

SETOR TÉCNICO

André Veloso
Andréia Abrahão Sant'anna
Daniel Medeiros de Freitas
Daniely Deliberali
Gabriela Cicci Faria
Guilherme Lara Tampieri
Jacqueline Ferreira
Júlia Birchal Domingues 
Letícia Birchal Domingues
Leopoldo Curi 
Lidia Maria Oliveira Morais
Ludmila Alves
Maria Luzia Pinto Coelho 
Maria Pereira Gouveia
Mariana Borel
Marina Sanders Paolinelli
Paola Alves Ferreira
Pedro Paulo Barros Gonçalves
Roques Gainares Silva 
Vinicius Fontes 
Washington Nicándio

SETOR EMPRESARIAL

Aline De Souza
Amanda Corradi
André Salles
Antonio Valentino
Cibelle Almeida
Claudia Pires
Daniel dos Santos
Denise Martins Ferreira
Dersu Almeidas Soares
Edney Teixeira
Eduarda do Prado Ribeiro
Gabriel Araújo
Guilherme Pacheco 
Jesterson Fontes
Luana Miglio
Luisa Brasil

Luiz Filipe Reis Maciel Pinto
Maconi Teixeira Sendra Jonió
Osias Baptista Neto
Rafael Afonso Silva
Renata Alves de Souza
Renato Simoni
Renato Wilson Feijó
Ricardo Mortara Batistic
Rose Guedes 
Valéria Diniz

SETOR POPULAR

Adrielle Oliveira
Ana Paula Diniz
Angela Guerra Monteiro
Augusto Diniz de Ulhoa Cintra Schmidt
Benedita Dias dos Santos Souza Santos
Braulio Lara
Carlos Felipe
Carlos Henrique Brasileiro
Clarice Ogarce Filqueras
Dulcina Figueiredo
Edina Teixeira Barbosa
Edneia Aparecida de Souza 
Elder Pacheco 
Eliane Turra
Eloa Abrantes
Fernanda Thebit
Fernando Santana Silva
Francisco Foureaux
Genis Aves
Gladson Reis
Itamar de Souza
Kênia Cristina Pontes Maia
Luis Torres Barros
Luiz Eugenio Araujo
Marcelo Ganem
Márcia Loesade
Marcos Alexandre Cordeiro
Marcos Landa
Maria Cristina Silva
Mauricio Santiago
Mercia Enes Pereira 
Monique Vilaça
Nilson Braz de Oliveira 
Nilza Menezes dos Santos 
Rafael Merbet Teixeira Barbosa
Ramom Coelho Duarte
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Raquel Dias de O. A.
Roberto Duraes Duraes
Robson da Costa Meira
Sirlene Coelho Jattu
Thalis Viote
Trankilino Tulio
Valdete Bontempo
Varosnil Voiski
Vitor Roscoe Papini
Wander Lúcio

SETOR PÚBLICO

Ana Lúcia de Freitas Fonseca
Caio Perona
Edra Da Silva Gonçalves
Fernanda Turchetti N.L. Rezende
Giovanna Santos de Oliveira
Ildeu Andrade
Jacqueline Maltez Campos Godoy
Liliana Delgado Hermont
Luciane Carvalhais
Lucimeire de Fátima Oliveira Santos 
Maria Clara Ribeiro Maia
Maria Laura Mattoli
Patricia Martinolli Pereira
Pedro Samuel Faria
Plínio Marcos Gomes do Nascimento
Samuel Bicalho 
Vanessa Amorim
Welton Petrillo
Wilber Henrique Rosa
William Rodrigues Nogueira 

EQUIPE TÉCNICA

Aderbal Geraldo De Freitas 
Alice Werner
Aluisio Rocha Moreira
Álvaro Cunha Figueiredo 
Ana Maria Caetano Pereira 
Arthur Vieira Frayha
Beatriz Leandra de Carvalho
Bruna Hausemer 
Clarissa Nunes Alexandrino
Cláudia V. Marota
Cristiane R. Mata 
Cristiano Uzeda Teixeira
Cyleno Reis Guimarães
Daniela Adil
Dany Silvio Amaral
Darciz dos Santos
Débora de Luces Sarlo Balisa 
Diego Ferreira Rocha

Fátima Cristiana Araújo
Gabriel Ralto Onilo
Gabriel Vaz de Melo
Gisella Cardoso Lobato
Guilherme Lara Camargos Tampieri
Guilherme Pereira Vargas
Issac Henriques de Medeiros 
Juliana Mattos Magnani
Júlio de Marco
Laila Faria de Oliveira
Leonardo Freitas
Leticia Epaminondas 
Liliana Hermont
Lorena de Souza Rocha Bonfim
Lucas Colen
Lúcia Karine de Almeida 
Luciana Maciel Bizzotto
Luciano Aparecido Chagas 
Luiz Augusto Schmidt
Marcela Jabor
Marcos Fontoura de Oliveira
Maria Cristina 
Maria de Fátima Santos Gottschalg
Mariana Ramos Borges 
Nebai Tavares Gontijo
Osmar Costa Parra
Pedro Freitas
Raquel Andrade Ducha 
Raquel Guimarães 
Ricardo Cordeiro e Costa 
Richard Silva Tomes
Rodrigo Nunes Ferreira 
Rogério Alves Henriques 
Rogério Carvalho Silva
Rogério Carvalho Silva
Sérgio Rodrigo de Abreu
Stefano Pagin 
Tais Regina Martins Lara
Tiago Esteves Gonçalves Da Costa
Tomás Alexandre Ahouagi
Yuri Mello Mesquita
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ANEXO IV - BANNERS DAS INICIATIVAS INOVADORAS PARTICIPANTES DA V CMPU

OBS: arquivos em PDF
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ANEXO V - ARQUIVOS DE APRESENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA NA V CMPU

OBS: arquivos em PDF
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ANEXO VI - TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO DA ONU-HABITAT TRANSMITIDO NA V CMPU

Boa tarde, quero cumprimentar todos os participantes da V Conferência Municipal de Política Urbana, 
cumprimentar o senhor Prefeito de BH, o Alexandre Kalil, o senhor Vice Prefeito, toda a equipe municipal, todas 
as instituições, os parceiros, as parceiras de BH.

Para a ONU Habitat é um privilégio compartilhar com vocês, participar nessa discussão, nessa conversa, que é 
muito importante pra continuar com todo esse processo que BH tem desenvolvido nos últimos anos, que é a 
implementação da Nova Agenda Urbana.

Na ONU Habitat, a gente lembra muito bem todas as participações, muito positivas, muito construtivas, a partir 
das experiências dessa grande cidade brasileira, na configuração, na construção da Nova Agenda Urbana, no 
nível global e também no nível regional. É por isso que é pra nós um privilégio.

Pra ONU Habitat hoje, a questão mais importante, a questão de maior importância na região Latinoamericana e 
do Caribe, é a implementação da Nova Agenda Urbana, através das discussões participativas, das análises 
técnicas profundas, como vocês estão fazendo hoje, por exemplo no caso do Plano Diretor, do novo Plano 
Diretor; como eu sei que estão fazendo em outras frentes de trabalho, pra que essa implementação possa 
conseguir, possa chegar à transformação da qualidade de vida todos os dias dos cidadãos de um jeito positivo.

A Nova Agenda Urbana está intimamente conectada com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
a Agenda 2030. E aí tem também frentes de trabalho fundamentais para fazer efetivamente essa Nova Agenda 
Urbana virar o acelerador dos ODS no nível local. 

A gente espera também os bons resultados dessa troca de ideias, de experiências. Essa experiência mineira que 
vai ser, estamos seguros, não só importante pra os mineiros, pros habitantes de BH, mas também inspiradora 
para o Brasil todo e para a América Latina e o Caribe todo.

Parabéns e desejo uma boa jornada, uma boa sessão de trabalho nessa Conferência Municipal de Política 
Urbana.

Elkin Velasquéz,  Diretor Regional da ONU-Habitat América Latina e Caribe.

ANEXO VI - ARQUIVOS DE APRESENTAÇÃO DAS INICIATIVAS INOVADORAS SELECIONADAS PELO 
COMPUR

OBS: arquivos em PDF
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ANEXO VII - ARQUIVOS DE APRESENTAÇÃO DAS INICIATIVAS INOVADORAS SELECIONADAS PELO 
COMPUR

OBS: arquivos em PDF
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ANEXO VIII - ARQUIVOS DE APRESENTAÇÃO DAS RESOLUÇÕES DA V CMPU POR SETOR

OBS: arquivos em PDF


