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AnexoI  
Sistematizaçãod
 ep
 ropostasr ecebidase
 i ndicaçãod
 ea
 tendimento

EsteAnexoapresenta,deformasistematizada,aspropostasrecebidasduranteoprocesso
de discussã o do Plano de Qualificaçã o Urbanística Centro-Lagoinha. Para cadaproposta,
estã oindicados:omomentoemfoiapresentada,oproponenteeoseurespectivosetorde
representaçã o1, a data de recebimento, o resumo da proposta, a indicaçã o se foi
 oP
 lanoe ,s en
 ecessá rio,a lgumc omentá rio. 
contempladan
As propostas relacionadas neste Anexo foram apresentadas nas atividades indicadas no
Quadro1
 . 

Quadro1
 - A
 tividadesP
 articipativasd
 oP
 lanoC
 entro-Lagoinha
Atividades
Audiênciaspú blicas

Data
12/12/2019
13/04/2021

Pesquisaquantitativa

Fevereiroaabril/2021

Pesquisaqualitativa

16,24,30e31/03/2021

Reuniõ esrealizadasapó saudiênciapú blica

03a06/05/2021

Alémdaspropostasapresentadasnasatividadessupracitadas,foramrecebidassugestõ es,
críticas e questionamentos por meio de ofícios e e-mails endereçados à  Suplan/SMPU
entreosmesesdefevereiroeabrilde2021.Aspropostasregistradasnessesdocumentos
tambéms ee ncontramr elacionadasn
 esteA
 nexo. 
Oss etoresd
 er epresentaçã od
 osp
 roponentesf oramc lassificadosd
 as eguintef orma:

●

Executivom
 unicipal;

●

Empresarial;

●

Organizaçã od
 as ociedadec ivil;

●

Popular;

●

Técnico.

Aindicaçã oseapropostafoiounã ocontempladanoplanofoirealizadadeacordocomo
disposton
 oQ
 uadro2
 . 
Osproponentesda“PesquisadePercepçãoQuantitativa”nãoestãoidentificadosnesteAnexo,já
que o preenchimento do formulário da pesquisa indicava que nãohaveriadivulgaçãodosdados
pessoaisdosrespondentes. 
1

Quadro2
 - I ndicaçãod
 ap
 ropostan
 oP
 lanoC
 entro-Lagoinha
Indicação

Oquesignificaaindicação

Não

PropostanãocontempladanoPlano

Parcialmente

PropostaparcialmentecontempladapeloPlano

Sim,jáestavacontemplada

PropostajáconstavanaversãopreliminardoPlano,divulgadoem
abrilde2021 

Sim,foiincluída

Proposta não constavanaversãopreliminardoPlano,divulgado
emabrilde2021,mas foiincluídanaversãofinal 

Os comentá rios apontam em que parte do Plano Centro-Lagoinha as propostas
contempladas se encontram, justifica porque alguma proposta nã o foi contemplada ou
 up
 orqueu
 map
 ropostae stá p
 arcialmentec ontemplada. 
explicac omoo
Foram relacionadas neste anexo1882 propostasrecebidasparaoPlanoCentro-Lagoinha.
Nota-se que algumas delas se repetem. Isso ocorre porque alguns proponentes
apresentaramasmesmaspropostasematividadesdistintas.Outros,alémdeapresentarem
aspropostasnumadeterminadaatividade,aencaminharamtambémpormeiodeofícioou
e-mail. A maior parte das propostas recebidas (aproximadamente 73%) encontra-se
contempladao
 up
 arcialmentec ontempladan
 av
 ersã of inald
 oP
 lanoC
 entro-Lagoinha:

●

●
●

72 propostas já  estavam contempladas na versã o preliminar do Plano
Centro-Lagoinha, sendo que algumas forammelhordetalhadasnaversã ofinaldo
documento;
12p
 ropostasf orami ncluídasn
 av
 ersã of inald
 oP
 lano;
54p
 ropostass ee ncontramp
 arcialmentec ontempladasn
 av
 ersã of inald
 oP
 lano.

Dentre as propostas que nã o se encontram contempladas noPlano(50),observa-seque
algumasdelasforamapresentadasemocasiõ esdiversaspelosmesmosproponentes.Além
disso,algumastratamdetemasouquestõ esquenã opodemserobjetodedefiniçã odeum
plano urbanístico. Outras, embora tratem de aspectos urbanos, nã o estã o alinhadas aos
princípios de desenvolvimento urbano definidos no Plano Diretor de Belo Horizonte - e
que, consequentemente, fundamentam o Plano Centro Lagoinha - ou extrapolam as
possibilidadesd
 ea rrecadaçã od
 er ecursosn
 oc ontextod
 oP
 lanoe mt ela. 
Porfim,partedaspropostasrecebidas-nã ocontempladasouparcialmentecontempladas
- nã o condiz com o nível de detalhamento possível na escala de planejamento local,
abrangendo aspectos que somente serã o definidos quando da elaboraçã o dos projetos
urbanísticos de cada intervençã o prevista no Plano ou da implementaçã o de açõ es

Este nú mero não corresponde ao total de propostas recebidas, pois parte das propostas
apresentadaspormeiodasquestõ esabertasda“PesquisadePercepçãoQuantitativa”foiagrupada
por similaridade. O detalhamento das propostas apresentadas nessa fase do trabalho pode ser
encontradonoCapítulo2enoAnexoIIIdoRelató riodeAtividadesParticipativas. 
2

específicas vinculadas à s políticas pú blicas setoriais que poderã o ser financiadas com
 peraçã oU
 rbanaC
 onsorciada. 
recursosd
 aO
Em linhas gerais, a aná lise da síntese das propostas recebidas nas diversas atividades
participativas e/ou por meio de ofícios e e-mails apontam para a convergência entre as
consideraçõ es apresentadas pela populaçã o e oconteú dodoPlanoCentro-Lagoinha.Sob
este aspectos, destaca-se o nú mero significativo de propostas que já  estavam
contempladasnaversã opreliminardoPlanodivulgadaemabrilde2021,algunsdiasantes
da Audiência Pú blica realizada no dia 13 de abril de 2021. Tal constataçã o reforça o
alinhamento do Plano Centro-Lagoinha aos princípios, objetivos e diretrizes do Plano
Diretor de Belo Horizonte e assinala que, desde a sua concepçã o inicial, o Plano
contemplavaaspectosindicadospelapopulaçã oemoutrosmomentosdediscussã opú blica
 rbanam
 unicipal. 
atinentesà p
 olíticau
A principal alteraçã o realizada entre a versã o preliminar do Plano Centro-Lagoinha, de
abril de 2021, e a versã o final, de junhode2021,foiamudançanaformadeapresentar
aquelequeé oprincipalconjuntodeintervençõ espropostopeloPlanoCentro-Lagoinha:a
integraçã odosespaçospú blicosdoComplexoViá riodaLagoinha.Ressalta-se,noentanto,
que a alteraçã o representa mais uma mudança de enfoque do que uma mudança na
 ropostap
 ropriamented
 ita. 
concepçã oc onceituald
 ap
 o Plano, a proposta de integraçã o dos espaços pú blicos do
Na versã o preliminar d
ComplexodaLagoinhafoichamadadeParquedeIntegraçãodaLagoinha.Aescolhadesse
nomeestavarelacionadaà intençã odaequipetécnicaenvolvidanaelaboraçã odoPlanode
enfatizaracontraposiçã oentreoconjuntodeintervençõ esorapropostoeaqueledecunho
rodoviarista sucessivamente executado na regiã o em momentos anteriores. Buscava-se,
assim, reforçar os aspectos de qualificaçã o urbanística e ambiental e de priorizaçã o da
circulaçã odepedestreseciclistas,emdetrimentodeveículosmotorizadosindividuais,que
permeiamo
 P
 lanoC
 entro-Lagoinha. 
No entanto, apó s a realizaçã o das atividades participativas, a equipe constatou que a
utilizaçã o do nome anteriormente indicado criava expectativas - por vezes negativas e
outras positivas - nã o condizente comapropostaefetivamenteconcebida.Nestesentido,
destaca-seoreceiodequeoresultadodasintervençõ espropostaspoderiaseroaumento
de á reas nã o utilizadas e ociosas e a associaçã o da palavraparqueaespaçosdestinados
 el azere c ontemplaçã o. 
exclusivamentea a tividadesd
Destaforma,naversã ofinaldoPlano,buscou-sedeixarmaisclarononomeenadescriçã o
da proposta, a intençã o de que o conjunto de intervençõ es voltado para os espaços
pú blicosdoComplexodaLagoinhatemporobjetivoaintegraçã ourbana,aarticulaçã odas
regiõ es Central e da Lagoinha, a melhoria das condiçõ es de mobilidade e acessibilidade
parapedestreseciclistaseaqualificaçã odosespaçoscomapossibilidadedeincorporaçã o
dee quipamentosd
 eu
 sop
 ú blicos,d
 ec omérciose d
 e serviços. 
Ainda no que tange à  proposta de integraçã o dos espaços pú blicos do Complexo da
Lagoinha, aequipetécnicacompreendeuqueautilizaçã odapalavraparquesugeria,para
algumas pessoas, a ideia de um projeto já  definido, quando, efetivamente, os projetos
urbanísticosreferentesà sintervençõ esdefinidasnoPlanoCentro-Lagoinhasomenteserã o
desenvolvidos quando da sua implementaçã o, cumprindo, na ocasiã o, as exigências de

discussã o pú blica e de licenciamento, de acordo com as determinaçõ es da legislaçã o
pertinente.  
Outrassugestõ esrecebidasduranteoprocessodediscussã opú blicaforamincorporadasà 
versã o final do Plano, como, por exemplo, o detalhamento de diretrizes para algumas
intervençõ es propostas, a incorporaçã o de sugestõ es na forma de gestã o da Operaçã o
Urbana Consorciada, o refinamento do ProgramaBá sicodeOcupaçã oedasdiretrizesdo
 eA
 tendimentoE
 conô micoe S ocial( PAES). 
Programad
As consideraçõ es apontadas neste Anexo ressaltam a importâ ncia da participaçã o da
populaçã on
 op
 rocessod
 ef ormulaçã od
 oP
 lanoC
 entro-Lagoinha. 

ANEXO I - Sistematização de propostas recebidas e indicação de atendimento
Nº

Atividade

Proponente

Setor

Data

Proposta

1

Audiência pública

Daniel Queiroga

Popular

Realizar o "Plano Local da ADE Lagoinha" e dar continuidade ao que já foi
previamente elaborado, utilizando de recursos do empréstimo com o Banco
12/12/2019
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), algo que havia sido
recentemente anunciado.

2

Audiência pública

Daniel Queiroga

Popular

12/12/2019

Contemplada no plano

Parcialmente

Construir “um túnel por baixo ou outra alternativa” para os veículos, deixando o
atravessamento de pedestres em nível, permitindo o acesso aos baixios de viaduto
Não
para uso da comunidade.

3

Audiência pública

Daniel Queiroga

Popular

12/12/2019

Instalar semáforo e faixa de pedestres para que as pessoas consigam atravessar a
avenida Antônio Carlos.

4

Audiência pública

Filipe Thales / Viva
Lagoinha

Empresarial

12/12/2019

Planejar ações de mobilização local para as discussões, uma vez que é visível a
dificuldade de mobilizar as pessoas. Envolver mais os moradores das vilas Senhor
Sim, foi incluída
dos Passos e Pedreira Prado Lopes. Realizar as audiências nesses territórios, para
ampliar a discussão.

5

Audiência pública

Sr. Ernani Ferreira

Popular

Articular as demandas locais com as questões da cidade. Verificar a possibilidade
12/12/2019 de utilizar recursos provenientes do Conselho Municipal de Saneamento para
questões relacionadas ao saneamento na Operação Urbana da área em estudo.

6

Audiência pública

Mário Valadares

Empresarial

12/12/2019

7

Audiência pública

Sr. Geraldo

Popular

Colocar o metrô subterrâneo; colocar a via férrea subterrânea, com recursos da
12/12/2019 indenização da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para Minas Gerais e fazer a
cobertura do Ribeirão Arrudas no "trecho" do Plano. .

8

Audiência pública

Sr. Geraldo

Popular

12/12/2019

9

Audiência pública

Fernando Santana

Popular

Estudar a solução dada para o problema de moradores de rua na praça da Boa
12/12/2019 Viagem, que contou com a participação do empresário Jefferson Rios, para ser
aplicada na região limite do Plano.

Não

10

Audiência pública

Josélia Lopes

Popular

Restaurar a pavimentação de paralelepípedos nas ruas do bairro em que houve
12/12/2019 cobertura asfáltica sobre o pavimento original, nas ruas Rui Lage, Serro, Turvo,
entre outras.

Parcialmente

11

Audiência pública

Paulo Pontes

Técnico

12

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

13

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

14

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

15
16

Pesquisa quantitativa
Pesquisa quantitativa

(1 proposta)
(1 proposta)

Não
identificado
Executivo
municipal
Não
identificado
Não
identificado

Incentivar atividades que atraiam fluxo de consumidores e turistas, além de
incentivar a instalação de outras atividades. Investir na vocação da região que é a
de antiquários, de artesanato mineiro e de turismo de negócios. Essas atividades
podem fazer da Lagoinha um polo comercial.

Promover o entrosamento entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Belo
Horizonte na questão da segurança pública.

Sim, já estava
contemplada

Não

Parcialmente

Não

Não

Realizar o "Plano Local" para entender o potencial da região e melhor orientar os
investimentos. Ouvir aqueles que têm interesse em investir e dizer objetivamente o
12/12/2019
Sim, foi incluída
que se pode construir e quais serão as contrapartidas.

fev a abr 2021 Realizar alargamento de todas as passarelas.

Parcialmente

fev a abr 2021 Implantar uma passagem a cada 200 metros para modos ativos.

Não

fev a abr 2021 Realizar melhorias nas passarelas, pois são estreitas, mal iluminadas e inseguras.

Sim, já estava
contemplada

Implantar passarelas a cada 300 metros conectando com as principais ruas do
fev a abr 2021
Carlos Prates.

Não

Construir transposições em toda a extensão da barreira gerada pelo Complexo da
fev a abr 2021
Lagoinha na extensão abrangida pelo Plano.

Parcialmente

Comentário
O Plano Centro-Lagoinha abrange integralmente a ADE Região da Lagoinha, não se limita ao seu perímetro,
contemplando também outras Áreas de Diretrizes Especiais, conforme detalhado no Diagnóstico. As propostas
definidas no contexto do Plano para a área da ADE Região da Lagoinha estão alinhadas às determinações dos Art.
240, 241 e 242 da Lei Municipal nº 11.181/2019 (Plano Diretor). Além disso, o Plano prevê a possibilidade de
destinação de recursos para a elaboração do Plano Local da ADE Região da Lagoinha (Item 5.1). No momento, não
há qualquer investimento do BIRD previsto para a área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha.
A proposta não está alinhada aos princípios e diretrizes que fundamentam o Plano Centro-Lagoinha. Além disso, a
previsão de arrecadação por meio da instituição de uma Operação Urbana Consorciada é incompatível com o
custo da proposta.
O Plano Centro-Lagoinha prevê a melhoria das travessias para pedestres na avenida presidente Antônio Carlos.
Nas porções próximas ao Senai e ao Mercado da Lagoinha, as estratégias do Plano consistem em qualificar as
travessias em nível. Já no viaduto Senegal, o Plano propõe qualificar os acessos à travessia em desnível existente
e próximo à rua Araxá, promover novos trajetos para pedestres possibilitando acesso em nível às áreas públicas
do Complexo da Lagoinha. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item 3.2 e no Anexo
II.
O Plano Centro-Lagoinha prevê gestão compartilhada, por meio da constituição de uma Grupo Gestos e com a
participação da sociedade. Nas vila Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos, está previsto que as intervenções
sejam precedidas por discussões com as comunidades.
O Plano Centro-Lagoinha prevê um fundo específico para realização dos investimentos propostos, mas isso não
impede que outros investimentos de recursos públicos, com outras fontes, possam ser feitos na área. Eventuais
investimentos em saneamento ou outros previstos poderão ser feitos, com seus respectivos recursos.
Atenção especial será dada às atividades tradicionais e aos comércios e serviços locais e/ou de pequeno porte. Na
versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item 3.4 e no Programa de Atendimento
Econômico e Social (Anexo VI). Além disso, o Plano prevê a execução de investimentos em políticas públicas, como
desenvolvimento econômico (Capítulo 5), e a definição de parâmetros urbanísticos específicos que visam à
diversificação de atividades econômicas.
A conversão da linha do metrô em metrô subterrâneo não está prevista no Plano Centro-Lagoinha e teria custo
superior a todas as intervenções previstas. A cobertura do ribeirão Arrudas tampouco está incluída no Plano. O
Plano não impede que recursos de outras fontes possam ser investidos na área. Eventuais investimentos não
previstos no Plano poderão ser realizados, com seus respectivos recursos.
Essa questão não compete a um plano urbanístico. No entanto, observa-se que as ações de segurança pública no
município já são realizadas de maneira integrada.
As questões sociais são abordadas no Diagnóstico da área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha. Na versão final
do Plano, está prevista a destinação de recursos para investimentos em políticas de assistência social (Capítulo 5
e Anexo VI - Programa de Atendimento Econômico e Social). No entanto, o detalhamento das ações vinculadas às
políticas de assistência social ocorrerá quando da implementação do Plano, de acordo com as demandas
apresentadas pelo órgão responsável pela gestão de tais políticas.
O Plano Centro-Lagoinha prevê investimentos na qualificação da rua Pedro Lessa e investimentos nas vilas
Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos, como indicado nos Capítulos 3 e 5 e nos Anexos II e III. No entanto,
não está prevista especificamente a restauração da pavimentação de paralelepípedos, embora este materia seja
mencionado no Plano como uma possível alternativa em Zonas 30.
O Plano Centro-Lagoinha abrange integralmente a ADE Região da Lagoinha, não se limita ao seu perímetro,
contemplando também outras Áreas de Diretrizes Especiais, conforme detalhado no Diagnóstico. As propostas
definidas no contexto do Plano para a área da ADE Região da Lagoinha estão alinhadas às determinações dos Art.
240, 241 e 242 da Lei Municipal nº 11.181/2019 (Plano Diretor). Além disso, o Plano prevê a possibilidade de
destinação de recursos para a elaboração do Plano Local da ADE Região da Lagoinha (Item 5.1). No momento, não
há qualquer investimento do BIRD previsto para a área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha.
O Plano Centro-Lagoinha prevê melhorias em todas as passarelas existentes na área e indica os alargamentos
necessários. O detalhamento das intervenções será definido pela gestão do Plano. Na versão final do Plano CentroLagoinha, a questão é abordada no item 3.2 e no Anexo II.
O Plano Centro-Lagoinha prevê a implantação de novas passarelas, mas em menor quantidade. Na versão final do
Plano a questão é abordada no Item 3.2 e nos Anexos II e III.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item 3.2 e nos Anexos II e III.
O Plano Centro-Lagoinha prevê a implantação de novas passarelas, mas em menor quantidade. Na versão final do
Plano a questão é abordada no Item 3.2 e nos Anexos II e III.
O Plano Centro-Lagoinha prevê melhoria de passarelas existentes e implantação de novas. O detalhamento das
intervenções será definido quando da implementação do Plano. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a
questão é abordada no item 3.2 e nos Anexos II e III.

ANEXO I - Sistematização de propostas recebidas e indicação de atendimento
Nº

Atividade

Proponente

Setor

Data

Proposta

Construir transposições para pedestres próximo às estações de metrô Lagoinha e
fev a abr 2021
Carlos Prates.
Construir transposições para pedestres entre a região Central e o bairro Carlos
fev a abr 2021 Prates, a oeste da rodoviária, próximo à avenida Dom Pedro II e próximo à rua
Conquista.
Fazer acesso direto para pedestres entre o metrô e a rodoviária; atrás da
fev a abr 2021 rodoviária; na conexão da avenida Afonso Pena, avenida do Contorno e Rodoviária;
na Estação Lagoinha-bairros da porção Noroeste da cidade.

17

Pesquisa quantitativa

(3 propostas)

vários

18

Pesquisa quantitativa

(18 propostas)

vários

19

Pesquisa quantitativa

(14 propostas)

vários

20

Pesquisa quantitativa

(17 propostas)

vários

fev a abr 2021

Construir transposição para pedestres entre a região Central e o bairro Colégio
Batista, próximo ao shopping Oi, próximo ao viaduto Leste, entre a Praça Vaz de
Melo e a rua Espírito Santo, próximo ao túnel da Lagoinha, próximo à rua Pouso
Alegre e à rua Célio de Castro.

Contemplada no plano

Comentário

Sim, já estava
contemplada

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item 3.2 e nos Anexos II e III.

Sim, já estava
contemplada

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item 3.2 e nos Anexos II e III.

Sim, já estava
contemplada

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item 3.2 e nos Anexos II e III.

Parcialmente

O Plano Centro-Lagoinha prevê a melhoria das duas transposições para pedestres existentes entre a região
central e os bairros Floresta e Colégio Batista (rua Varginha e Viaduto da Floresta) e a implantação de uma nova
(rua Espírito Santo / rua Artur Lobo). A viabilidade das transposições próximo às ruas Pouso Alegre e Célio de
Castro dependem do detalhamento do projeto de integração dos espaços públicos do Complexo da Lagoinha.
O Plano Centro-Lagoinha prevê a melhoria das travessias para pedestres sobre a avenida Presidente Antônio
Carlos, mas não são previstas novas transposições em desnível para pedestres sobre a avenida. Nas porções
próximas ao Senai e ao Mercado da Lagoinha, as estratégias do Plano Centro-Lagoinhaconsistem em qualificar as
travessias em nível. No viaduto Senegal, qualificar os acessos à travessia em desnível existente e próximo à rua
Araxá, promover novos trajetos para pedestres possibilitando acesso em nível às áreas públicas do Complexo da
Lagoinha.

21

Pesquisa quantitativa

(9 propostas)

vários

Construir transposição para pedestres sobre a avenida Antônio Carlos; perto do
conjunto IAPI; a partir da rua Araxá, para acesso à Estação Lagoinha; na altura da
fev a abr 2021
rua Adalberto Ferraz; na avenida Antônio Carlos, próximo ao Senai e em frente ao
Mercado da Lagoinha.

22

Pesquisa quantitativa

(5 propostas)

vários

Promover medidas de combate à gentrificação e a especulação imobiliária para não
Sim, já estava
fev a abr 2021 haver expulsão de moradores antigos, dos mais vulneráveis e dos comerciantes
contemplada
locais.

23

Pesquisa quantitativa

(5 propostas)

vários

fev a abr 2021

24

Pesquisa quantitativa

(12 propostas)

vários

Abordar os problemas sociais identificados na região, principalmente em relação às
Sim, já estava
fev a abr 2021 pessoas em situação de rua, às populações residentes nas vilas e aos catadores de
contemplada
material reciclável.

25

Pesquisa quantitativa

(2 propostas)

Não
identificado

fev a abr 2021

vários

Envolver ativamente a população local na discussão do Plano, bem como na
fev a abr 2021 implementação das propostas, além de envolver também comerciantes e
investidores locais e de outras regiões da cidade.

Sim, já estava
contemplada

O Plano Centro-Lagoinha prevê a melhoria das travessias para pedestres sobre a avenida Presidente Antônio
Carlos, mas não são previstas novas transposições em desnível para pedestres sobre a avenida. Nas porções
próximas ao Senai e ao Mercado da Lagoinha, as estratégias do Plano Centro-Lagoinha consistem em qualificar as
travessias em nível. No viaduto Senegal, qualificar os acessos à travessia em desnível existente e próximo à rua
Araxá, promover novos trajetos para pedestres possibilitando acesso em nível às áreas públicas do Complexo da
Lagoinha.

Implementar, nas áreas remanescentes das obras do Complexo Viário da Lagoinha,
atividades de lazer, de esporte; de descanso; um centro de cultura; áreas verdes;
hortas comunitárias; banheiros públicos; comércio e feiras populares; atividades
produtivas geradoras de emprego e renda; centros empresariais; espaços de
fev a abr 2021
Parcialmente
atendimentos à população em situação de rua; equipamentos públicos voltados à
integração de transportes; bases de apoio a serviços públicos, como os da Guarda
Municipal e SLU; equipamentos de educação; habitação; "estacionamento
humanizado" e um museu.

Dentre as obras estruturantes definidas no Plano Centro-Lagoinha está a integração e a qualificação dos espaços
públicos do Complexo da Lagoinha. No entanto, o desenvolvimento e o detalhamento do projeto urbanístico será
definido posteriormente, quando da implementação do Plano. Na ocasião, serão levadas em consideração todas as
contribuições apresentadas durante as atividades participativas realizadas no curso da elaboração do Plano. Na
versão final do Plano Centro-Lagoinha, a proposta está contemplada nos itens 3.1 e 3.2, bem como no Capítulo 5 e
nos Anexos II e III.

Realizar concurso para um masterplan para a conexão entre o Centro e a Lagoinha.
fev a abr 2021 No concurso, times multidisciplinares poderiam propor soluções economicamente Não
viáveis.

Dentre as obras estruturantes definidas no Plano Centro-Lagoinha está a integração e a qualificação dos espaços
públicos do Complexo da Lagoinha, que contribuirá para a articulação das regiões Central e da Lagoinha. Os
projetos serão desenvolvidos quando da implementação das propostas contidas no Plano, pela equipe técnica da
Prefeitura de Belo Horizonte ou, quando for o caso, por equipe técnica contratada por meio de concurso público
ou processo licitatório a serem realizados nos termos da legislação pertinente.

26

Pesquisa quantitativa

(3 propostas)

27

Pesquisa quantitativa

Várias

Não
identificado

28

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

Respeitar o patrimônio cultural edificado presente na região e não prejudicar a
qualidade de vida da população local ou mesmo os expulsá-los.

Parcialmente

Sim, já estava
contemplada

Adotar medidas para adequar as atividades dos depósitos de ferro-velho presentes
Sim, foi incluída
na região.

O Plano Centro-Lagoinha prevê melhoria das duas transposições para pedestres existentes para pedestres entre a
região central e os bairros Floresta e Colégio Batista (rua Varginha e Viaduto da Floresta) e implantação de uma
nova (rua Espírito Santo / rua Artur Lobo). A viabilidade das transposições próximo às ruas Pouso Alegre e Célio
de Castro dependem do detalhamento do projeto de integração dos espaços públicos do Complexo da Lagoinha.
O Patrimônio Cultural é um dos pilares do Plano Centro-Lagoinha. Dessa forma, a preservação, a promoção e a
valorização do Patrimônio Cultural são prioridades deste projeto para que o adensamento de áreas no interior do
perímetro abrangido pelo Plano, entre outras intervenções propostas, não impacte de maneira negativa a
ambiência e os elementos culturais das regiões com proteção cultural, as manifestações e os imóveis protegidos.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item 3.3 e no Anexo V.
A questão é abordada no Diagnóstico da área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha. Além disso, na versão final
do Plano, está contemplada no Capítulo 5, que trata da destinação de investimentos para políticas sociais, dentre
outras, e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).
Atenção especial será dada aos setores econômicos mais frágeis. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a
questão é abordada no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).

ANEXO I - Sistematização de propostas recebidas e indicação de atendimento
Nº

Atividade

Proponente

Setor

29

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

30

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

31

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

32

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

33

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

34

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

Data

Proposta

Contemplada no plano

Apoiar a rede Podemos de cursinhos populares. Esta rede está construindo, junto
aos moradores da ocupação Pátria Livre, na pedreira Prado Lopes, um projeto de
Biblioteca Popular no andar térreo do edifício da ocupação. Apesar de haver um
fev a abr 2021 interesse para que seja construído integralmente pela comunidade, como um
Parcialmente
espaço de educação para os moradores, a proposta é a de incluir o projeto no Plano,
para vislumbrar ao menos uma possibilidade de financiamento ou, simplesmente,
um reconhecimento da iniciativa.
Fazer um plano de arborização das calçadas com plantio de ipês amarelos e rosas,
fev a abr 2021 em parceria com a comunidade e outras instituições que poderiam ser
Parcialmente
responsáveis em cuidar dessas árvores.
Realizar eventos como o Festival Internacional de Teatro, FIT na Lagoinha, que
fev a abr 2021 deve ser um ponto de acolhimento urbano. Além disso, abrir o Mercado da
Não
Lagoinha para venda de produtos nos finais de semana.
fev a abr 2021

Abranger a região da Praça da Estação, do Viaduto Santa Tereza, da rua Aarão Reis
Não
e da rua Sapucaí no Plano.

Dar uma função social para os baixios dos viadutos, como no Viaduto Nansen
Araújo.
Recuperar a Praça Nossa Senhora da Conceição na rua Além Paraíba que tem a rua
fev a abr 2021 do Serro fechada por morador para uso particular.
fev a abr 2021

Instalar iluminação debaixo dos viadutos, decorar os pilares com mosaicos
coloridos de cacos de azulejo ou cerâmica. Outra opção seria a de plantar árvores
rente a esses pilares para evitar pichações, afixação de cartazes e sujeiras. Manter
fev a abr 2021
constantemente a atuação da assistência social ou de organizações de sociedade
civil junto às pessoas em situação de rua. Além disso, manter a ação da Guarda
Municipal e da Polícia Militar nesta região.
Fazer manutenção da passarela, melhorar acesso à praça Pisa na Fulô e
fev a abr 2021 proporcionar segurança para ciclistas no complexo de viadutos.

Sim, já estava
contemplada

O Plano Centro-Lagoinha prevê a melhoria da arborização das calçadas segundo a especificidade do local; as
espécies e local de plantio serão definidas posteriormente, observando ainda as normas e recomendações
técnicas.
O Plano Centro-Lagoinha não chega a esse detalhamento, embora a proposta seja compatível com as diretrizes
previstas no item 3.3.
O perímetro do Plano Centro-Lagoinha foi definido considerando-se um conjunto de critérios, dentre eles a maior
necessidade de investimentos em qualificação urbanística. Ainda que não se possa descartar que a realização de
investimentos nas áreas indicadas traria benefícios, diversas áreas inseridas no perímetro do Plano apresentam
maior situação de degradação, bem como necessidade de adequações urbanísticas.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a qualificação de espaços públicos e de espaços residuais de obras
viárias está contemplada nos itens 3.1 e 3.2, bem como nos Anexos II e III.
Não identificada a área citada. De qualquer forma, trata-se de assunto de responsabilidade do setor de
Fiscalização.

Parcialmente

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a qualificação de espaços públicos e de espaços residuais de obras
viárias está contemplada nos itens 3.1 e 3.2, bem como nos Anexos II e III. No entanto, o desenvolvimento e o
detalhamento do projeto urbanístico será definido posteriormente, quando da implementação do Plano. Na
ocasião, serão levadas em consideração todas as contribuições apresentadas durante as atividades participativas
realizadas no curso da elaboração do Plano.

35

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

36

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

37

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

fev a abr 2021 Criar um shopping popular.

Não

38

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

fev a abr 2021 Assistir à população que circula ou mora nas ruas.

Sim, já estava
contemplada

39

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

fev a abr 2021

40

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

fev a abr 2021 Realizar estudo de atratividade econômica, social e cultural.

41

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

fev a abr 2021

42

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

fev a abr 2021 Incorporar acesso a fontes de água potável nos percursos.

Não

43

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

fev a abr 2022 Remover a fiação do espaço aéreo.

Não
Sim, já estava
contemplada

Acabar com a exigência de número mínimo de vagas em garagens residenciais na
região.

O Plano Centro-Lagoinha prevê a realização de investimentos nas vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes
e na Ocupação Pátria Livre. A proposta está contemplada nos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, bem como nos Anexos II, III e
V e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI). No entanto, o detalhamento desses
investimentos caberá à Gestão do Plano.

Não

Não
identificado

Criar galpão para coleta e separação de recicláveis, realizar projetos de moradia
social e incentivar projetos sociais.

Comentário

Sim, já estava
contemplada

A intervenção para melhorias na Praça Pisa na Fulô (praça entre as ruas Patrocínio e Peçanha e avenida Bias
Fortes), e as intervenções para integração dos espaços públicos do Complexo da Lagoinha estão indicadas no
Capítulo 5 e nos anexos II e III do Plano Urbanístico.
O Plano Centro-Lagoinha não contempla proposta específica para a criação de um shopping popular, mas prevê
atenção especial aos setores econômicos mais frágeis. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é
abordada no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).
A questão é abordada no Diagnóstico da área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha. Além disso, na versão final
do Plano, está contemplada no Capítulo 5, que trata da destinação de investimentos para políticas sociais, dentre
outras, e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).

Não

O Plano Centro-Lagoinha não contempla a proposta de forma explícita, mas ela é compatível com as diretrizes
gerais e poderá ser viabilizada através dos recursos destinados a investimentos em políticas públicas.

Não

O Plano Centro-Lagoinha prevê a execução de investimento em ações vinculadas às políticas públicas de
desenvolvimento econômico, cultura e patrimônio, assistência social e habitação de interesse social, dentre
outras.

Sim, já estava
contemplada

Esta previsão existe para as áreas de adensamento preferencial (AP) e áreas de transformação (AT). Na versão
final do Plano Centro-Lagoinha, as diretrizes específicas para o uso e a ocupação do solo e os parâmetros
urbanísticos específicos estão definidos no item 3.4, no Programa Básico de Ocupação (Capítulo 4) e no Anexo I.

44

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

Construir praças e parques, além de incrementar a arborização urbana com
fev a abr 2023 diversidade de espécies, incluindo espécies botânicas frutíferas e aromáticas de
médio porte.

45

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

fev a abr 2024

Estabelecer equilíbrio no incentivo ao empreendedorismo, com atenção à
exequibilidade e à sustentabilidade na ação pública e na iniciativa privada.

Parcialmente

46

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

fev a abr 2021 Investir em praças e áreas de convivência, assim como na limpeza urbana.

Sim, já estava
contemplada

Ainda que não prevista no Plano Centro-Lagoinha, essa possibilidade não está descartada e poderá ser
incorporada no detalhamento dos projetos urbanísticos. Ressalta-se que, nas diretrizes para mobilidade e
acessibilidade (Item 3.2), está prevista a possibilidade de inclusão de infraestrutura de sanitários e banho junto
aos paraciclos.
O enterramento do cabeamento aéreo é uma possibilidade das áreas com previsão de qualificação urbanística,
mas isso não está previsto para toda a região. E mesmo nos pontos onde haverá intervenções de qualificação, o
detalhamento dos projetos será realizado durante a gestão do Plano Centro-Lagoinha.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a implantação e a qualificação de espaços públicos estão contempladas
nos itens 3.1 e 3.2, bem como nos Anexos II e III. O detalhamento dos projetos urbanísticos, inclusive a definição
de espécies arbóreas, será realizado quando da implementação do Plano.
O Plano Centro-Lagoinha propõe o uso de diversos instrumentos urbanísticos que implicam na articulação do
poder público com a iniciativa privada, como o instrumento Operação Urbana Consorciada, principal instrumento
proposto para implementação do Plano.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a qualificação dos espaços públicos está contemplada nos itens 3.1 e
3.2, bem como nos Anexos II e III. Além disso, está prevista a destinação de recursos para políticas públicas, que
podem ser aplicados em limpeza urbana.

ANEXO I - Sistematização de propostas recebidas e indicação de atendimento
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47

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

48

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

49

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

(1 proposta)

Não
identificado

50

Pesquisa quantitativa

Data

Proposta

Considerar as regiões no entorno, em termos de impacto, de benefícios, de
integração. Como, por exemplo, a rua Jacuí, que poderia abastecer o trânsito de
fev a abr 2021
ciclistas para o eixo do Plano e a via cicloviária da Via Expressa que carece de
expansão para chegar ao centro da cidade.
Pensar no impacto do Plano Centro-Lagoinha numa discussão mais ampla sobre o
destamponamento dos ribeirões e outros cursos d'água. Esse plano poderia servir
fev a abr 2022
para iniciar a discussão do cuidado com as nossas águas no âmbito da política
urbana.

Contemplada no plano

Comentário

Sim, foi incluída

A versão final do Plano Centro-Lagoinha foi acompanhada de um Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, que
considerou os impactos em seu entorno. O EIV contribuiu com o detalhamento das propostas do Plano.

Não

O destamponamento de cursos d'água não está previsto no Plano Centro-Lagoinha.

fev a abr 2021 Apresentar uma maquete virtual com as propostas apresentadas.

Não

As propostas do Plano Centro-Lagoinha estão apresentadas por meio de mapas e textos.

fev a abr 2021 Colocar em perspectiva o desenvolvimento do Circuito Turístico da Lagoinha.

Não

O Plano Centro-Lagoinha não contempla a proposta de forma explícita, mas ela é compatível com as diretrizes
gerais e poderá ser viabilizada através dos recursos destinados a investimentos em políticas públicas.

51

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

fev a abr 2021 Criar programas sociais definitivos para pessoas em situação de rua.

Parcialmente

As questões sociais são abordadas no Diagnóstico da área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha. Na versão final
do Plano, está prevista a destinação de recursos para investimentos em políticas de assistência social (Capítulo 5
e Anexo VI - Programa de Atendimento Econômico e Social). No entanto, o detalhamento das ações vinculadas às
políticas de assistência social ocorrerá quando da implementação do Plano, de acordo com as demandas
apresentadas pelo órgão responsável pela gestão de tais políticas. Além disso, ressalta-se que o Plano tem caráter
predominantemente urbanístico e, ainda que vá contribuir com questões e aspectos sociais, não tem a pretensão
de representar solução definitiva para os problemas desse setor.

52

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

fev a abr 2021 Retirada dos recicláveis e do "robauto" da avenida Pedro ll.

Não

Estas propostas não estão previstas no Plano Centro-Lagoinha.

Implantar estrutura cicloviária, além da ligação pedonal que serviria para
direcionar o fluxo para passar no Parque Lagoinha e continuar seu percurso. A
Sim, já estava
fev a abr 2021 avenida Antônio Carlos já deveria ter ciclovia há 10 anos. Além disso, as avenidas
contemplada
dos Andradas e do Contorno ainda não tem rotas cicloviárias nas proximidades do
complexo.

As intervenções de integração dos espaços públicos do Complexo Viário da Lagoinha incluem ligação cicloviária
entre a região central e a região da Lagoinha. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a proposta está
contemplada nos itens 3.1 e 3.2, bem como nos Anexos II e III.

53

Pesquisa quantitativa

(1 proposta)

Não
identificado

54

Pesquisa qualitativa

Patrícia Furtado

Executivo
Municipal

55

Pesquisa qualitativa

Patrícia Furtado

56

Pesquisa qualitativa

Luiz Fernando Libânio

57

Pesquisa qualitativa

Camila Freitas

Executivo
Municipal

16/03/2021

Gerar indicadores de resultados, para mensurar as ações que serão executadas,
inclusive na fase de planejamento.

Parcialmente

Está prevista a criação de um Grupo Gestor quando da implementação do Plano por meio da instituição de uma
Operação Urbana Consorciada. Neste contexto, serão utilizados indicadores de resultados e de acompanhamento.

58

Pesquisa qualitativa

Vilmar

Técnico

24/06/2021

Integrar os setores produtivos, considerando o trabalho com a sucataria e a
presença dos galpões de ferros velhos.

Sim, foi incluída

Atenção especial será dada aos setores econômicos mais frágeis . Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a
questão é abordada no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).

Sim, já estava
contemplada

No Plano Centro-Lagoinha está prevista a utilização de imóveis vazios ou subutilizados para fins de provisão
habitacional. Todavia, existem complicadores técnicos para realizar essa ação em imóveis protegidos, pelas
diretrizes de proteção específicas de cada bem e pelas especificidades dos projetos de HIS, todavia isso não exclui
essa possibilidade, os casos precisam ser analisados posteriormente a partir das especificidades de cada bem
cultural. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, as propostas referentes à Habitação de Interesse Social estão
indicadas no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI). As propostas que tratam do
patrimônio cultural estão indicadas no item 3.3 e no Anexo V.

Sim, já estava
contemplada

A mitigação dos possíveis impactos decorrentes da implementação do Plano Centro-Lagoinha está contemplada
na Matriz de Impactos (Parte II da Análise de Impactos do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha).

Executivo
Municipal
Executivo
Municipal

59

Pesquisa qualitativa

Marcos Ineco

Empresarial

60

Pesquisa qualitativa

Sandro Souza

Empresarial

61

Pesquisa qualitativa

Vários participantes

Diversos

16/03/2021 Enterrar todo o cabeamento aéreo presente na região.
16/03/2021

Incorporar o Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro no projeto, dando
destinação a esse equipamento.

16/03/2021 Implantar sinalização específica voltada para a área cultural e gastronômica.

Considerar o uso do retrofit para expansão das propostas de moradia conjugadas
com o patrimônio cultural.

Prever a mitigação de impacto nas áreas das intervenções, com soluções que
24/03/2021 garantam que, durante a execução das obras, não haja transtorno no tráfego, na
comunidade e no comércio.
16 a
Inserir os pequenos investidores e comerciantes locais na OUC.
31/03/2021

Não
Parcialmente
Não

O enterramento do cabeamento aéreo é uma possibilidade das áreas com previsão de qualificação urbanística,
mas isso não está previsto para toda a região. E mesmo nos pontos onde haverá intervenções de qualificação, o
detalhamento dos projetos será realizado durante a gestão do Plano Centro-Lagoinha.
O Plano prevê a integração da Rodoviária, mas não trata do novo uso, o que depende ainda da construção do novo
Terminal Rodoviário que será fora da área do Plano
A proposta não está incluída, todavia investimentos em sinalização indicativa de patrimônio são compatíveis com
o item 3.3 e o Anexo V e poderá ser considerada posteriormente

Sim, já estava
contemplada

O Plano Centro-Lagoinha prevê a integração da Rodoviária, mas não trata do novo uso, o que depende ainda da
construção do novo Terminal Rodoviário que será fora da área do Plano

Parcialmente

O Plano Centro-Lagoinha prevê ciclovia, paraciclos, bicicletários e integração modal. O sistema de bicicletas
compartilhadas consta entre as medidas potencializadoras dos impactos na Análise de Impactos. A estação de
reparo autônomo, embora não explicitada, é compatível com os objetivos e poderá ser incluída.

62

Pesquisa qualitativa

Guilherme Tampieri

Organização
da sociedade
civil

Investir na Integração modal, em sistemas de bicicletas compartilhadas e com
conexão com outros pontos da cidade, em paraciclos e bicicletários e em estações
30/03/2021
de reparo autônomo, principalmente visando atender aos entregadores, serviço
que, na pandemia, está tão em voga.

63

Pesquisa qualitativa

Guilherme Tampieri

Organização
da sociedade
civil

30/03/2021 Implantar pequenos parques ou bosques de bolso ao longo do perímetro do Plano.

Sim, já estava
contemplada

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a qualificação e a articulação dos espaços públicos, inclusive praças,
parques e áreas verdes, estão contempladas nos itens 3.1 e 3.2, bem como nos Anexos II e III.

64

Pesquisa qualitativa

Sônia Salgado

Popular

30/03/2021 Transformar a Casa da Loba em casa de cultura e memória.

Parcialmente

Trata-se de uso compatível com as diretrizes do Plano Centro-Lagoinha, mas não obrigatório, por se tratar de
imóvel de propriedade privada.

ANEXO I - Sistematização de propostas recebidas e indicação de atendimento
Nº

Atividade

Proponente

Setor

Data

Proposta

65

Pesquisa qualitativa

Sônia Salgado

Popular

Implantar na área do parque um "estacionamento humanizado" com hortas
31/03/2021
urbanas.

66

Pesquisa qualitativa

Ricardo Moura

Popular

30/03/2021

67

Pesquisa qualitativa

Ricardo Moura

Popular

68

Pesquisa qualitativa

Daniel Queiroga

Popular

69

Pesquisa qualitativa

Enezila

Popular

Considerar a possibilidade de ampliação do Plano abarcando a avenida Paraná, a
avenida Afonso Pena, a rua Curitiba e a rua dos Caetés.

Contemplada no plano

Parcialmente

Não

Requalificar os galpões de ferros velhos no conceito de estação de tratamento desse
30/06/2021 tipo de material, e do tratamento e beneficiamento do lixo. É necessário possibilitar Parcialmente
a readequação desse segmento ao ambiente.
Implementar um parque linear na avenida Antônio Carlos, tendo em perspectiva o
projeto chamado Mirante Lagoinha que propõe transformar uma área resultante de
30/03/2021 desapropriação, próxima ao campo do Pitangui, em praça e centro comercial,
Parcialmente
sendo: “praça no nível da rua Diamantina, horta no entorno e embaixo e para a
avenida Antônio Carlos, lojas”.
Sim, já estava
Arborizar o Parque IAPI.
contemplada

70

Pesquisa qualitativa

Sônia Salgado

Popular

31/03/2021 Restaurar a Vila Adélia.

Parcialmente

71

Pesquisa qualitativa

Paulo Pontes

Técnico

Realizar a reconexão da região da Lagoinha por meio de uma transposição “muito
31/03/2021 bem articulada”, com implantação de equipamentos de uso misto e “recriação de
espaços urbanos”, pensar na transposição por meio de "design urbano".

Sim, já estava
contemplada

72

Pesquisa qualitativa

Iracema Bhering

Técnico

31/03/2021

Implementar a Contribuição de Melhoria para possibilitar a continuidade das
transformações possibilitadas pelo Plano.

Não

Comentário
O detalhamento do projeto urbanístico correspondente à proposta de integração e qualificação dos espaços
públicos do Complexo da Lagoinha será definido posteriormente, quando da implementação do Plano. Na ocasião,
serão levadas em consideração todas as contribuições apresentadas durante as atividades participativas
realizadas no curso da elaboração do Plano Centro-Lagoinha. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a
proposta está contemplada nos itens 3.1 e 3.2, bem como no Capítulo 5 e nos Anexos II e III.
O perímetro do Plano Centro-Lagoinha foi definido considerando-se um conjunto de critérios, dentre eles a maior
necessidade de investimentos em qualificação urbanística. Ainda que não se possa descartar que a realização de
investimentos nas áreas indicadas traria benefícios, diversas áreas inseridas no perímetro do Plano apresentam
maior situação de degradação, bem como necessidade de adequações urbanísticas.
Atenção especial será dada aos setores econômicos mais frágeis. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a
questão é abordada no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI). A requalificação
dos galpões, no entanto, não está contemplada de maneira específica no Plano.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha a ampliação das áreas verdes e a qualificação de espaços públicos e
mirantes estão contemplados no item 3.1 e nos Anexos II e III. Embora a possibilidade de aplicação do
instrumento desapropriação esteja prevista (Capítulo 6), o Plano considera prioritário evitar a sua utilização.
Na versão final do PLano Centro-Lagoinha, a proposta está contemplada no item 3.1 e nos Anexos II e III.
O Plano Centro-Lagoinha define diretrizes que visam à recuperação de imóveis e conjuntos protegidos pela
política de patrimônio cultural, mas o novo uso não pode ser imposto, embora tenha que se adequar às
possibilidades compatíveis.
Dentre as obras estruturantes definidas no Plano Centro-Lagoinha está a integração e a qualificação dos espaços
públicos do Complexo da Lagoinha. No entanto, o desenvolvimento e o detalhamento do projeto urbanístico será
definido posteriormente, quando da implementação do Plano. Na ocasião, serão levadas em consideração todas as
contribuições apresentadas durante as atividades participativas realizadas no curso da elaboração do Plano. Na
versão final do Plano Centro-Lagoinha, a proposta está contemplada nos itens 3.1 e 3.2, bem como no Capítulo 5 e
nos Anexos II e III.
A Contribuição de Melhoria não está entre os instrumentos urbanísticos do Plano Diretor de Belo Horizonte. Além
disso, como o fato gerador é a valorização imobiliária decorrente de obra pública, ela contraria os objetivos do
Plano por não permitir a arrecadação antes da execução das obras e por penalizar os proprietários e residentes
atuais, o que poderia favorecer a sua expulsão.

73

Pesquisa qualitativa

Edwiges Leal

Técnico

Desenvolver “projeto de HIS e de permanência no lugar por meio da restauração do
patrimônio”. Esta ação pode funcionar como “moeda de troca” da OUC e como
alternativa à construção de “novos edifícios”, além de servir como “melhoria de HIS,
31/03/2021 do espaço público e das áreas de memória”. Poderá significar também uma
Parcialmente
garantia de que a Prefeitura tenha “o capital, o estoque de aluguel social e o
patrimônio reformado”, contribuindo, inclusive, para “abaixar a especulação
imobiliária.

74

Pesquisa qualitativa

Edwiges Leal

Técnico

31/03/2021 Ampliar o parque proposto até a região do IPHAN.

Parcialmente

Filipe Thales / Viva
Lagoinha

Empresarial

Apoiar e realizar intervenções que ocorrem na região como, por exemplo, a da
“Esplanada da Lagoinha”, localizada entre a rua Diamantina e a avenida Antônio
13/04/2021
Carlos, que foi realizada “de baixo para cima”, ou seja, com participação efetiva da
comunidade.

Parcialmente

13/04/2021 Estudar possibilidade de prorrogação do prazo de dois anos para validação da OUC. Não

O prazo para regulamentação do instrumento Operação Urbana Consorciada está definida no Plano Diretor (Lei
Municipal nº 11.181/2019), que somente será revisado dentro do prazo legal estabelecido. A implementação do
Plano Centro-Lagoinha por meio da instituição de uma OUC cumpre as determinações do Plano Diretor e do
Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e, no que tange ao trabalho da equipe técnica do executivo, o
cumprimento do prazo é viável.

Sim, já estava
contemplada

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, as propostas estão contempladas no item 3.2.

Sim, já estava
contemplada

Esta previsão existe para as áreas de adensamento preferencial (AP) e para as áreas de transformação (AT). Na
versão final do Plano Centro-Lagoinha, as diretrizes específicas para o uso e a ocupação do solo e os parâmetros
urbanísticos específicos estão definidos no item 3.4, no Programa Básico de Ocupação (Capítulo 4) e no Anexo I.

75

Audiência pública

76

Audiência pública

Marta Larcher

Ministério
Público de
Minas Gerais

77

Audiência pública

Cristiano Scarpelli

Popular

Implementar ciclovias e transposições cicloviárias para superar as barreiras
13/04/2021 urbanas representadas, principalmente, pelo metrô e também pelos viadutos do
complexo viário, nos quais não são previstos espaços para bicicletas.

78

Audiência pública

Cristiano Scarpelli

Popular

13/04/2021

Adotar medidas para diminuir ou extinguir a exigência de áreas mínimas de vagas
de garagem em unidades habitacionais.

No Plano Centro-Lagoinha está prevista a utilização de imóveis vazios ou subutilizados para fins de provisão
habitacional. Todavia, existem complicadores técnicos para realizar essa ação em imóveis protegidos, pelas
diretrizes de proteção específicas de cada bem e pelas especificidades dos projetos de HIS, todavia isso não exclui
essa possibilidade, os casos precisam ser analisados posteriormente a partir das especificidades de cada bem
cultural. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, as propostas referentes à Habitação de Interesse Social estão
indicadas no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI). As propostas que tratam do
patrimônio cultural estão indicadas no item 3.3 e no Anexo V.
De acordo com o Programa Básico de Ocupação (Capítulo 4 do Plano), toda a área da avenida do Contorno está
inserida na Área de Transformação e deverá receber tratamento para qualificação das áreas públicas, incluindo as
rotas de caminhamento de pedestres.
Esta proposta já estava contemplada na versão preliminar do Plano Centro-Lagoinha, mas está apresentada de
maneira mais detalhada na versão final do documento no item 3.1 e nos Anexos II e III. O detalhamento deste e de
outros projetos e ações ocorrerá durante a implementação do Plano.

ANEXO I - Sistematização de propostas recebidas e indicação de atendimento
Nº

Atividade

Proponente

Setor

Data

Proposta

Contemplada no plano

Parcialmente

O detalhamento do projeto urbanístico correspondente à proposta de integração e qualificação dos espaços
públicos do Complexo da Lagoinha será definido posteriormente, quando da implementação do Plano. Na ocasião,
serão levadas em consideração todas as contribuições apresentadas durante as atividades participativas
realizadas no curso da elaboração do Plano Centro-Lagoinha. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a
proposta está contemplada nos itens 3.1 e 3.2, bem como no Capítulo 5 e nos Anexos II e III.

Organizar as atividades de reciclagem, de lojas e de ofícios tradicionais no lugar, e
não destruí-las.

Sim, foi incluída

Atenção especial será dada aos setores econômicos mais frágeis, às atividades tradicionais e aos comércios e
serviços locais e/ou de pequeno porte. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item
3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).

Considerar o desenvolvimento econômico para além dos chamados “vilões” que
degradam o ambiente do bairro.

Sim, já estava
contemplada

Atenção especial será dada aos setores econômicos mais frágeis. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a
questão é abordada no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).

79

Audiência pública

Sônia Salgado

Popular

Implantar um "estacionamento humanizado" no lugar do Parque e nas ruas
13/04/2021
estreitas do bairro Lagoinha.

80

Audiência pública

Leonardo Castriota

Técnico

13/04/2021

81

Audiência pública

Vilmar Sousa

Técnico

13/04/2021

Popular

Realizar a integração de espaços públicos do complexo da Lagoinha; a implantação
de equipamentos esportivos na Praça Vaz de Melo e no espaço público sob o
viaduto Leste; a integração dos espaços públicos existentes sob os viadutos Leste e
Nansen Araújo, com eliminação da pista existente entre os dois além da melhoria
Sim, já estava
12/02/2021 da pista alternativa, que possibilita o mesmo movimento para os automóveis;
contemplada
acesso a essas áreas a partir da passarela existente, com equipamentos chamativos
e acesso a pé, sem estacionamentos. Implementação de posto da Guarda Municipal
para garantia da segurança. Realizar acesso controlado nas áreas públicas citadas
de 6h00 às 22h00, exceto na Praça Vaz de Melo, que poderia ficar sempre aberta.

82

Carta ou email

Vinicius Mundim
Zucheratto e Figueiredo

83

Carta ou email

Paulo Pontes

Técnico

05/04/2021 Incentivar a economia criativa e a habitação digna.

84

Carta ou email

Paulo Pontes

Técnico

05/04/2021

Realizar o adensamento e compartilhamento de funções, pois isso é desejável e
sadio em cidades vivas e plenas.

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, as questões são abordadas nos itens 3.3 e 3.4, bem como no Programa
Básico de Ocupação (Capítulo 4) e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).

Sim, já estava
contemplada

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item 3.3, bem como no Programa Básico de
Ocupação (Capítulo 4).
O Plano Centro-Lagoinha prevê a integração entre as regiões central e da Lagoinha por meio de intervenções nos
espaços públicos do Complexo da Lagoinha. Estão previstos equipamentos de lazer, de comércio e de serviços
nessa área. O Plano também prevê incentivos e investimentos diretos em habitação para públicos diversificados,
mas não está prevista a implementação de habitação nos espaços públicos do Complexo da Lagoinha, por não ser
considerado um local adequado para este uso. Em princípio, está prevista a construção de trincheiras, mas não a
demolição de viadutos.
O Plano Centro-Lagoinha tem como diretriz para a sua gestão o monitoramento das transformações
empreendidas na área e da atuação do mercado imobiliário. No entanto, a proposta apresentada extrapola as
possibilidades de um Plano urbanístico.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, as questões são abordadas no item 3.4, bem como no Programa Básico
de Ocupação (Capítulo 4) e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI). Além disso o fomento à
provisão de habitação de interesse social também está contemplado na Análise dos Impactos do Plano de
Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha.

85

Carta ou email

Paulo Pontes

Técnico

86

Carta ou email

Grupo Indisciplinar UFMG

Técnico

12/04/2021

87

Carta ou email

Grupo Indisciplinar UFMG

Técnico

12/04/2021 Fomentar a Habitação de Interesse Social.

Sim, já estava
contemplada

88

Carta ou email

Grupo Indisciplinar UFMG

Técnico

12/04/2021 Realizar a aplicação de IPTU progressivo.

Sim, já estava
contemplada

89

Carta ou email

Grupo Indisciplinar UFMG

Técnico

12/04/2021

Aplicar mecanismos e políticas urbanas de proteção às possíveis ações de despejos, Sim, já estava
desalojamentos ou desapropriações.
contemplada

90

Carta ou email

Grupo Indisciplinar UFMG

Técnico

12/04/2021

Fomentar políticas para habitação a preços acessíveis e para manutenção de
moradores, comerciantes e equipamentos locais.

Sim, já estava
contemplada

91

Carta ou email

Grupo Indisciplinar UFMG

Técnico

12/04/2021

Adquirir imóveis subutilizados ou abandonados para assentamento de moradias
urbanas.

Parcialmente

Carta ou email

Grupo Indisciplinar UFMG

Técnico

12/04/2021

Rastrear e compreender os fluxos de capitais transnacionais e das iniciativas
privadas.

Realizar a recuperação e restauro de imóveis históricos na região para
fins de uso local e moradia de interesse social.

Dentre as obras estruturantes definidas no Plano Centro-Lagoinha está a integração e a qualificação dos espaços
públicos do Complexo da Lagoinha. No entanto, o desenvolvimento e o detalhamento do projeto urbanístico será
definido posteriormente, quando da implementação do Plano. Na ocasião, serão levadas em consideração todas as
contribuições apresentadas durante as atividades participativas realizadas no curso da elaboração do Plano. Na
versão final do Plano Centro-Lagoinha, a proposta está contemplada nos itens 3.1 e 3.2, bem como no Capítulo 5 e
nos Anexos II e III.

Sim, já estava
contemplada

Realizar integração entre a região da Lagoinha e região Central seja com a
implantação de equipamentos multifuncionais que sempre privilegiam a habitação,
05/04/2021 seja pela implantação de equipamentos públicos nas áreas hoje desertas do
Parcialmente
complexo viário, seja pela demolição de alguns viadutos ou pela construção de
trincheiras.

92

Comentário

Não

Parcialmente

Na versão preliminar do Plano Centro-Lagoinha a regulamentação dos instrumentos de política urbana não foi
contemplada de maneira detalhada. Na versão final do Plano, foram incluídas diretrizes específicas para a
aplicação de cada instrumento, inclusive o IPTU Progressivo. A questão é abordada no Capítulo 6.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, as questões são abordadas no item 3.4 e no Programa de Atendimento
Econômico e Social (Anexo VI). Além disso, a mitigação a possíveis impactos decorrentes da implementação do
Plano está contemplada na Análise de Impactos do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, as questões são abordadas no item 3.4, bem como no Programa Básico
de Ocupação (Capítulo 4) e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI). Além disso o fomento à
provisão de habitação de interesse social e à manutenção de atividades tradicionais, de comércio e serviços locais
e/ou de pequeno porte também está contemplado na Análise dos Impactos do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha essa alternativa é considerada. No entanto, sua efetivação dependerá,
além da arrecadação de recursos, da análise e atuação dos órgãos municipais competentes, como a DPCA-FMC e a
Urbel.
No Plano Centro-Lagoinha está prevista a utilização de imóveis vazios ou subutilizados para fins de provisão
habitacional. Todavia, existem complicadores técnicos para realizar essa ação em imóveis protegidos, pelas
diretrizes de proteção específicas de cada bem e pelas especificidades dos projetos de HIS, todavia isso não exclui
essa possibilidade, os casos precisam ser analisados posteriormente a partir das especificidades de cada bem
cultural. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, as propostas referentes à Habitação de Interesse Social estão
indicadas no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI). As propostas que tratam do
patrimônio cultural estão indicadas no item 3.3 e no Anexo V.

ANEXO I - Sistematização de propostas recebidas e indicação de atendimento
Nº

Atividade

Proponente

Setor

Data

93

Carta ou email

Grupo Indisciplinar UFMG

Técnico

12/04/2021

94

Carta ou email

Grupo Indisciplinar UFMG

Técnico

12/04/2021

95

Carta ou email

Grupo Indisciplinar UFMG

Técnico

96

Carta ou email

Grupo Indisciplinar UFMG

Técnico

97

Carta ou email

98

Carta ou email

99

Carta ou email

IAB-MG / CAU-MG /
Curso de Arquitetura PUCMG / Curso de
Técnico
Arquitetura UFMG /
SINARQ / IEDS
IAB-MG / CAU-MG /
Curso de Arquitetura PUCMG / Curso de
Técnico
Arquitetura UFMG /
SINARQ / IEDS
IAB-MG / CAU-MG /
Curso de Arquitetura PUCMG / Curso de
Técnico
Arquitetura UFMG /
SINARQ / IEDS

Proposta
Instalar de equipamentos públicos com serviços de assistência cotidianos à
população flutuante.

Contemplada no plano
Não

Fortalecer o planejamento participativo e promover a inclusão de associações de
Sim, foi incluída
base local.
Incentivar as experiências colaborativas entre Estado e lideranças comunitárias da
Sim, já estava
12/04/2021 sociedade civil e os projetos que promovam o bem comum e coletivo da
contemplada
comunidade (BH é da gente, Gentileza Lagoinha, OP, CIAM).

Comentário
O Plano Centro-Lagoinha não contempla a proposta de forma explícita, mas ela é compatível com as diretrizes
gerais e poderá ser viabilizada por meio dos recursos destinados a investimentos em políticas públicas.
A gestão participativa e democrática é um princípio que pautou a elaboração do Plano Centro-Lagoinha e deverá
pautar também a sua implementação, conforme detalhado no Capítulo 7.
Experiências colaborativas como as citadas são previstas no Programa de Atendimento Econômico e Social para a
população diretamente afetada (Anexo VI do Plano).

12/04/2021

Elaborar estudo técnico específico de políticas públicas anti-gentrificação para a
OUC.

Parcialmente

A definição de diretrizes e medidas que visam mitigar o processo de gentrificação decorrente da valorização da
área estão detalhadas no Item 3.4 e no Anexo VI do Plano Centro-Lagoinha, bem como no documento Análise dos
Impactos do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha.

13/04/2021

Que o patrimônio edificado existente seja levantado e registrado, ainda que com
dossiê simplificado.

Sim, já estava
contemplada

As diretrizes para o patrimônio cultural estão definidas no Item 3.4 do Plano Centro-Lagoinha. Na versão final, foi
acrescentado o Anexo V, que apresenta o detalhamento das possibilidades de investimentos em políticas públicas
para proteção do patrimônio cultural.

13/04/2021

Alteração da localização do equipamento de apoio à integração de transporte,
proposto para a confluência da rua Além Paraíba e avenida Nossa Senhora de
Fátima. O equipamento pode intensificar a ruptura do tecido urbano, agravando o
processo que ocorre na região desde a década de 1940 por intervenções viárias.

Não

No material ilustrado utilizado para divulgação do Plano Centro-Lagoinha entre fevereiro e abril de 2021, a
imagem de referência utilizada para ilustrar esta intervenção foi da Estação Vilarinho, o que pode ter dado a
impressão que a proposta é de implantação de uma grande estação de integração. Contudo, o que se pretende é
implantar uma estação de transferência, nos moldes das estações existentes no canteiro central das avenidas
Antônio Carlos, Paraná e Santos Dumont.

13/04/2021

Criar de arquipélagos de parque, que possam ser
acessados de forma contínua e segura pelo pedestre usuário da área.

Sim, já estava
contemplada

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a qualificação e a articulação dos espaços públicos, inclusive praças,
parques e áreas verdes, estão contempladas nos itens 3.1 e 3.2, bem como nos Anexos II e III.

100 Carta ou email

IAB-MG / CAU-MG /
Curso de Arquitetura PUCMG / Curso de
Técnico
Arquitetura UFMG /
SINARQ / IEDS

Realizar estudos referentes à forma como as barreiras que serão provocadas por
zoneamento mais permissivo à verticalização ao longo das avenidas Antônio Carlos
13/04/2021 e Andradas interferirão na qualidade ambiental no interior dos bairros delimitados Parcialmente
por tais áreas. A elaboração de estudos de visadas e de conforto ambiental seria
adequado para a avaliação da interferência desse adensamento.

Serão mantidas as regras e restrições nas áreas dos conjuntos urbanos protegidos. Nessas áreas, existem limites
de altimetria para as edificações que só podem ser ultrapassados mediante estudos específicos de impactos na
paisagem bem como aprovação por parte do CDPCM-BH.

101 Carta ou email

IAB-MG / CAU-MG /
Curso de Arquitetura PUCMG / Curso de
Técnico
Arquitetura UFMG /
SINARQ / IEDS

Constituir fóruns das ADEs em cada uma das que são atingidas pelo Plano, para que
13/04/2021 sejam ampliadas as discussões junto à comunidade atingida sobre as propostas
Não
encaminhadas e as demandas das comunidades.

Embora isso não esteja no Plano Centro-Lagoinha, cada ADE tem ou terá o seu Fórum de acordo com as
determinações do Plano Diretor. No contexto do Plano Centro-Lagoinha, os moradores e entidades
representativas são convidados a participar das discussões das propostas e de seus encaminhamentos.

102 Carta ou email

IAB-MG / CAU-MG /
Curso de Arquitetura PUCMG / Curso de
Técnico
Arquitetura UFMG /
SINARQ / IEDS

Fazer os Dossiês de tombamentos individuais das edificações próximas à avenida
Pedro II de forma simplificada para que haja maior possibilidade de sua realização.
13/04/2021
Parcialmente
É importante manter o conjunto arquitetônico existente sem que sejam construídas
novas edificações que venham a desconfigurar sua unidade.

O Plano Centro-Lagoinha prevê a destinação de uma porcentagem dos recursos arrecadados para as políticas de
proteção do patrimônio cultural que podem ser aplicadas conforme as diretrizes definidas no item 3.3 e no Anexo
V. No entanto, a proposta apresentada compete ao órgão responsável pela gestão da política municipal de
proteção do patrimônio cultural e ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (CDPCMBH).

103 Carta ou email

IAB-MG / CAU-MG /
Curso de Arquitetura PUCMG / Curso de
Técnico
Arquitetura UFMG /
SINARQ / IEDS

104 Carta ou email

105 Carta ou email

IAB-MG / CAU-MG /
Curso de Arquitetura PUCMG / Curso de
Técnico
Arquitetura UFMG /
SINARQ / IEDS
IAB-MG / CAU-MG /
Curso de Arquitetura PUCMG / Curso de
Técnico
Arquitetura UFMG /
SINARQ / IEDS

13/04/2021

Fazer as habitações coletivas nas próprias edificações reconhecidas como
patrimônio cultural, podendo ser utilizado o aluguel social para sua ocupação.

Parcialmente

Criar políticas de fixação da população e da valorização da ambiência urbana,
Sim, já estava
13/04/2021 considerando o patrimônio edificado como um fator a ser preservado, uma vez que
contemplada
no ambiente ocorrem as relações sociais que permitem a perpetuação do espaço.

13/04/2021

Criar mecanismo de regulação da OUC, por meio da criação de equipe formada por
técnicos, pela comunidade, pelo poder público e por representantes do setor
Sim, foi incluída
empresarial da construção civil visando constituir uma forma de desenvolvimento
adequado, que permita a validação diversos interesses para o local.

No Plano Centro-Lagoinha está prevista a utilização de imóveis vazios ou subutilizados para fins de provisão
habitacional. Todavia, existem complicadores técnicos para realizar essa ação em imóveis protegidos, pelas
diretrizes de proteção específicas de cada bem e pelas especificidades dos projetos de HIS, todavia isso não exclui
essa possibilidade, os casos precisam ser analisados posteriormente a partir das especificidades de cada bem
cultural. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, as propostas referentes à Habitação de Interesse Social estão
indicadas no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI). As propostas que tratam do
patrimônio cultural estão indicadas no item 3.3 e no Anexo V.
As considerações estão contempladas nos itens 3.1, 3.3 e 3.4 e no Anexo V do Plano Centro-Lagoinha, bem como
na Matriz de Impactos e no Prognóstico (Partes II e III, respectivamente, da Análise de Impactos do Plano de
Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha).

Tal como determina o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257) e o Plano Diretor (Lei Municipal 11.181/2019),
deverá ser criado um Grupo Gestor quando da instituição da Operação Urbana Consorciada. Na versão final do
Plano Centro-Lagoinha, essa questão é abordada no Capítulo 7.

ANEXO I - Sistematização de propostas recebidas e indicação de atendimento
Nº

Atividade

Proponente

Setor

Data

Proposta

Contemplada no plano

Comentário

106 Carta ou email

IAB-MG / CAU-MG /
Curso de Arquitetura PUCMG / Curso de
Técnico
Arquitetura UFMG /
SINARQ / IEDS

13/04/2021

Realizar estudo de percepção junto a agentes sociais locais em relação ao Plano a
ser desenvolvido. O estudo deve ser abrangente, aplicado em um grande número de Sim, já estava
moradores e usuários, de forma a dar amplo conhecimento a todos para que, assim, contemplada
se aumente a possibilidade de participação popular na constituição do Plano.

Foram realizadas as pesquisas de percepção quantitativa e qualitativa, entre fevereiro e marços de 2021. O
processo de elaboração do Plano Cento-Lagoinha contou com momentos diversos de discussão com a população,
conforme descrito no Relatório de Atividades Participativas. A implementação do Plano também deverá contar
com a participação contínua da população, conforme indicado no seu Capítulo 7.

107 Carta ou email

Daniel Queiroga

15/04/2021

Recuperar o mais perto possível o desenho do traçado urbano original do bairro
Lagoinha com o enterramento da linha férrea e do complexo viário.

Não

O Plano Centro-Lagoinha contempla um conjunto de diretrizes que visam à valorização, proteção e preservação
do patrimônio cultural inserido em seu perímetro, de acordo com as diretrizes para os conjuntos urbanos e
demais bens protegidos. A proposta indicada não integra as diretrizes definidas pelo CDPCM-BH para o Conjunto
Urbano Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates e, portanto, não está contemplada no Plano.

Não construir a estação de integração de transporte, considerando que o Complexo
Viário da Lagoinha, atualmente, é um local de passagem e quase ninguém iria usá-la
Não
para embarque e desembarque, com exceção daqueles que buscam acesso ao metrô
ou à rodoviária, a partir do vetor norte.

A implantação de equipamento para integração entre os serviços de ônibus e metrô na estação Lagoinha é
essencial para melhoria dos serviços de transporte da área. Ressalta-se que, se por um lado, de fato, o local onde
se prevê a implantação da estação é, atualmente, um local de passagem. Dessa forma, o Plano Centro-Lagoinha
prevê, justamente, alterar esse cenário, com as intervenções de integração dos espaços públicos do Complexo
Viário da Lagoinha, que deverão prever equipamentos que abriguem diversos usos, incluindo lazer, permanência,
comércio e serviços e que atrairão um público diversificado. A estação está prevista como um dos equipamentos
que deverão atrair pessoas e alterar o atual caráter de passagem do local. Por fim, ressalta-se que no material
ilustrado utilizado para divulgação do Plano entre fevereiro e abril de 2021, a imagem de referência utilizada para
ilustrar esta intervenção foi da Estação Vilarinho, o que pode ter dado a impressão que a proposta é de
implementação de uma grande estação de integração. Contudo, o que se pretende é construir uma estação de
transferência, nos moldes das estações existentes no canteiro central das avenidas Antônio Carlos, Paraná e
Santos Dumont.

108 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

Popular

15/04/2021

109 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

Não implantar o Parque Lagoinha, que seria apenas um local de passagem e
substituiria a atual passarela que já cumpre o papel, embora de forma precária, de
conexão para pedestres e ciclistas entre o Centro e o bairro. Ainda, o projeto
15/04/2021
“Parque da Lagoinha”, o único defendido pelo poder público, utiliza um conceito
similar a outros tantos projetos já realizados na região, e que criaram vazios
urbanos e trouxeram degradação ambiental e social para a região.

110 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

Que o projeto do Parque Lagoinha seja substituído pela proposta do equipamento
de conexão entre o bairro Lagoinha e o Centro, formulada pelo arquiteto Paulo
15/04/2021 Pontes, em 2014. E que que seja atribuída a ele a autoria da ideia nos documentos e Não
apresentações da operação urbana, bem como nos memoriais descritivos e termos
de referência que acompanharão as contratações públicas para as futuras obras.

Os detalhamentos dos projetos previstos pelo Plano Centro-Lagoinha ainda não foram definidos. Os projetos
serão desenvolvidos quando da implementação das propostas contidas no Plano, pela equipe técnica da
Prefeitura de Belo Horizonte ou, quando for o caso, por equipe técnica contratada por meio de concurso público
ou processo licitatório a serem realizados nos termos da legislação pertinente.

Implementar equipamento para realizar a conexão entre a região central e e região
da Lagoinha. O equipamento proposto seria multifuncional com habitação,
15/04/2021
Não
comércio e serviços. Teria acessibilidade universal e seu ponto de acesso seria na
Lagoinha, na Praça do Peixe, e no Centro, no saguão da Estação da Lagoinha.

O Plano Centro-Lagoinha prevê a integração das regiões Central e da Lagoinha por meio de um conjunto de
intervenções definidos nos itens 3.1, 3.2 e 3.4 e no Programa Básico de Ocupação (Capítulo 4), bem como da
definição de obras estruturantes (Capítulo 5 e anexos II e III). No entanto, a proposta em tela diverge daquela
contida no Plano. O desenvolvimento e o detalhamento do projeto urbanístico será definido posteriormente,
quando da implementação do Plano. Na ocasião, serão levadas em consideração todas as contribuições
apresentadas durante as atividades participativas realizadas no curso da elaboração do Plano.

111 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

112 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

113 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

114 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

Não

Realizar tratamento paisagístico dos baixios dos viadutos que formam o Complexo Sim, já estava
Viário da Lagoinha.
contemplada
Realizar rebaixamento da alça de ligação da avenida Antônio Carlos às avenidas
15/04/2021 Dom
Não
Pedro II e Nossa Senhora de Fátima.
15/04/2021

15/04/2021 Demolir o Viaduto Sarah Kubitschek.

115 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

15/04/2021

116 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

15/04/2021

117 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

15/04/2021

118 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

15/04/2021

119 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

15/04/2021

Implementar um grande parque público na avenida do Contorno. Este parque faria
um redesenho do trecho entre as ruas Curitiba e do Acre, permitindo a volta da
circulação de pedestres nesse perímetro.
Implementar de um empreendimento de uso misto na praça Vaz de Melo, com
ênfase na habitação social, virada para o interior da quadra a definir a praça como
espaço de fruição pública.
Implementar um grande parque público na avenida do Contorno. Este parque faria
um redesenho do trecho entre as ruas Curitiba e do Acre, permitindo a volta da
circulação de pedestres nesse perímetro.
Criar hortas urbanas nas áreas residuais junto à avenida Antônio Carlos, no trecho
entre as ruas Comendador Nohme Salomão e Borba Gato.
Fazer centro Cultural no Parque Casa da Loba e que não seja construído o
atravessamento de quadra até a rua Sebastião de Melo.

Não

Parcialmente

Não

Que o projeto do Parque Lagoinha seja substituído pela proposta do equipamento de conexão entre o bairro
Lagoinha e o Centro, formulada pelo arquiteto Paulo Pontes, em 2014. E que seja atribuída a ele a autoria da ideia
nos documentos e apresentações da operação urbana, bem como nos memoriais descritivos e termos de
referência que acompanharão as contratações públicas para as futuras obras.

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a qualificação de espaços públicos e de espaços residuais de obras
viárias está contemplada nos itens 3.1 e 3.2, bem como nos Anexos II e III.
A proposta não está alinhada aos princípios e diretrizes que fundamentam o Plano Centro-Lagoinha. Além disso, a
previsão de arrecadação por meio da instituição de uma Operação Urbana Consorciada é incompatível com o
custo da proposta.
A proposta não está alinhada aos princípios e diretrizes que fundamentam o Plano Centro-Lagoinha. Além disso, a
previsão de arrecadação por meio da instituição de uma Operação Urbana Consorciada é incompatível com o
custo da proposta.
De acordo com o Programa Básico de Ocupação (Capítulo 4 do Plano), toda a área da avenida do Contorno está
inserida na Área de Transformação e deverá receber tratamento para qualificação das áreas públicas, incluindo as
rotas de caminhamento de pedestres
O Plano Centro-Lagoinha prevê a qualificação dos espaços públicos (vias, calçadas, praças, etc.), conforme
diretrizes definidas nos itens 3.1 e 3.2, bem como nos Anexos II e III. No entanto, estes espaços não são
destinados à provisão habitacional.

Sim, já estava
contemplada

A proposta já estava contemplada na versão preliminar do Plano Centro-Lagoinha, mas está apresentada de
maneira mais detalhada na versão final do documento no item 3.1.

Parcialmente

É compatível com as diretrizes do Plano. Projeto e detalhamento poderão ser realizados em fase posterior.

Parcialmente

O Centro Cultural é uso compatível com o espaço e com as diretrizes do Plano Centro-Lagoinha, mas não
obrigatório, por se tratar de imóvel de propriedade privada.

ANEXO I - Sistematização de propostas recebidas e indicação de atendimento
Nº

Atividade

Proponente

Setor

120 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

121 Carta ou email

Daniel Queiroga

Popular

Data

Proposta

Desistir do Parque Arena do Pitangui, no sentido de manter apenas o
15/04/2021 atravessamento da quadra. Não é justo desapropriar uma escola e um campo de
futebol que é fundamental para a integridade urbana da rua Itabira.
Dar atenção especial ao Parque São Cristóvão, que conta com área aproximada de
25.000 m2. Até hoje o Parque não conta com nenhum equipamento público, apenas
15/04/2021
grama e árvores frondosas, que foram plantadas na época da construção do
Conjunto IAPI.

Contemplada no plano

Comentário

Sim, já estava
contemplada

A proposta do Parque Arena do Pitangui, embora já tenha sido estudada, não foi incluída no presente Plano.
Permanece a proposta de requalificação do local, incluindo a implantação de um mirante no alto da pedreira. A
princípio, o uso do campo deverá ser mantido.

Sim, já estava
contemplada

A intervenção está prevista no Capítulo 5 e nos anexos II e III do Plano Urbanístico, e prevê, preliminarmente,
reforma estruturante da área, com implantação de espaços para apropriação da população com diversidade de
usos. Ressalta-se que trata-se de praça, e não de parque.

122 Carta ou email

Filipe Thales / Viva
Lagoinha

Empresarial

Realizar o projeto Mirante Lagoinha 1. Este projeto seria uma intervenção urbana
na área residual resultante das obras de duplicação da avenida Presidente Antônio
Carlos. O mirante consiste na transformação dessa área, antes degradada, hoje
Sim, já estava
26/04/2021 ocupada e preservada de forma orgânica pelos moradores em um espaço de uso
contemplada
coletivo com a construção de uma praça que valorize a paisagem urbana em função
da privilegiada vista que se tem da rua Diamantina na altura do n° 734. Realizar,
também, a execução da segunda fase do ZONA 30 rua Diamantina.

123 Carta ou email

Filipe Thales / Viva
Lagoinha

Empresarial

26/04/2021

A proposta já estava contemplada na versão preliminar do Plano Centro-Lagoinha, mas está apresentada de
maneira mais detalhada na versão final do documento no item 3.1.

Realizar o projeto Mirante Lagoinha 2. Este projeto seria intervenção urbana
Sim, já estava
privada no lote vago localizado na rua Diamantina nº 900 que consiste na
instalação de um mirante suspenso com espaço para eventos, lazer, estar, compras contemplada
e área verde.

A proposta já estava contemplada na versão preliminar do Plano Centro-Lagoinha, mas está apresentada de
maneira mais detalhada na versão final do documento no item 3.1.

124 Carta ou email

Filipe Thales / Viva
Lagoinha

Empresarial

Realizar o projeto Praça Copo Lagoinha. Este projeto seria uma intervenção urbana
artística no vazio localizado entre o Mercado Popular da Lagoinha, o DHPP, o
Conjunto IAPI e o Viaduto Angola que consiste na construção de um monumento
que representa o berço da cidade e sua vanguarda no design mundial: o Copo
Lagoinha. Acessível e sustentável, o monumento seria equipado com um banheiro
público, espaço para exposições, anfiteatro, mirante, fotogalerias, bancos,
26/04/2021
Parcialmente
bebedouros e iluminação adequada. O monumento também poderia dar suporte
para receber intervenções artísticas e projeções na sua fachada. Sob o Viaduto
Angola, o espaço poderia ser ocupado com atividades esportivas e culturais. No
Parque do IAPI, realizar um redesenho urbano a fim de incentivar sua ocupação
com atividades ao ar livre como piquenique, uso de redes, yoga e atividades para a
terceira idade.

125 Carta ou email

Filipe Thales / Viva
Lagoinha

Empresarial

26/04/2021

126 Carta ou email

Filipe Thales / Viva
Lagoinha

Empresarial

Realizar o projeto Pátio Lagoinha com intervenção urbana com arte urbana,
sinalização, obras de acessibilidade no centro de compras de base comunitária em
26/04/2021 funcionamento na rua 15 de abril, no bairro Lagoinha. De fácil acesso, o projeto do Parcialmente
Pátio Lagoinha contaria com um anfiteatro, uma boutique de roupas, calçados e
acessórios importados, uma barbearia, um restaurante e um quintal gastronômico.

127 Carta ou email

Filipe Thales / Viva
Lagoinha

Empresarial

26/04/2021

Realizar o projeto Nossa Paquequer com a ressignificação e transformação da rua
Paquequer num espaço de atividades a céu aberto com feiras, shows, exposições,
carnaval, intervenções com arte urbana nas fachadas existentes, sinalização e
legislação específica.

Parcialmente

Em linhas gerais, parte da proposta já estava contemplada na versão preliminar do Plano Centro-Lagoinha e está
apresentada de maneira mais detalhada na versão final do documento no item 3.1. No entanto o detalhamento e o
desenvolvimento do projeto urbanístico somente serão realizados quando da implementação do Plano.

128 Reuniões pós-audiência

Iracema Bhering

Técnico

03/05/2021

Aperfeiçoar o desenho urbano da proposta e garantir que haja coerência entre a
ideia original de melhoria urbana e a solução final.

Parcialmente

O desenvolvimento e o detalhamento dos projetos urbanísticos serão definidos posteriormente, quando da
implementação do Plano. Na ocasião, serão levadas em consideração todas as contribuições apresentadas durante
as atividades participativas realizadas no curso da elaboração do Plano.

129 Reuniões pós-audiência

Iracema Bhering

Técnico

Sim, já estava
contemplada

As propostas do Plano Centro-Lagoinha estão alinhadas e compatíveis com o disposto no art. 215 do Plano Diretor Municipal,
que traz diretrizes para a ADE Vale do Arrudas. As áreas verdes e as propostas de qualificação urbanísticas têm, entre suas
diretrizes, a criação de rede de áreas verdes e a articulação do tecido urbano.

130 Reuniões pós-audiência

Edwiges Leal

Técnico

131 Reuniões pós-audiência

Edwiges Leal

Técnico

Realizar o projeto Casa Viva Lagoinha. A sede pretende ser um espaço de conexões
e gastronomia localizado no coração da Lagoinha, rua Itapecerica, nº 938. Com seu
Não
DNA na cultura, educação e criatividade, o diferencial seria a burgueria e a
instalação de um parklet, o primeiro da região.

Definição de diretriz geral associada à ADE do Vale do Arrudas valorizando a
proposta do parque no complexo da Lagoinha e promovendo a estruturação de
uma rede de áreas verdes. Desta forma, o parque inicialmente proposto se
configuraria como um elemento de articulação do tecido urbano.
Aproveitar o trecho afetado da avenida Nossa Senhora Fátima atrás da Casa do
03/05/2021
Conde.
03/05/2021

03/05/2021 Fazer o "envelopamento" das estações de transporte.

Sim, já estava
contemplada
Sim, já estava
contemplada

Em linhas gerais, parte da proposta já estava contemplada na versão preliminar do Plano Centro-Lagoinha e está
apresentada de maneira mais detalhada na versão final do documento no item 3.1. Há previsão de investimentos
nos locais indicados, inclusive na Praça São Cristóvão, no entanto, o detalhamento e o desenvolvimento do projeto
urbanístico somente serão realizados quando da implementação do Plano.

O Plano Centro-Lagoinha estabelece diretrizes para intervenções da iniciativa privada, mas não pode contemplar
a especificação da forma proposta, embora seja compatível com os seus princípios e objetivos.

Em linhas gerais, parte da proposta já estava contemplada na versão preliminar do Plano Centro-Lagoinha e está
apresentada de maneira mais detalhada na versão final do documento no item 3.1. No entanto o detalhamento e o
desenvolvimento do projeto urbanístico somente serão realizados quando da implementação do Plano.

A Área de Transformação Leste, delimitada no Programa Básico de Ocupação (Capítulo 4), compreende o
redesenho de toda a quadra, inclusive abertura / aproveitamento da área do logradouro.
Apesar de não haver proposta de desenho especificando edificação no espaço aéreo das estações de transporte, os
parâmetros construtivos abrem essa possibilidade, uma vez que considera-se o entorno das estações como áreas
preferenciais para adensamento. A Área de Transformação Oeste, delimitada no Programa Básico de Ocupação
(Capítulo 4), envolve todas as quadras ao redor da Estação de Metrô Carlos Prates, proporcionando significativo
potencial construtivo diretamente aliado ao equipamento.

ANEXO I - Sistematização de propostas recebidas e indicação de atendimento
Nº

Atividade

Proponente

Setor

Data

Proposta

Expandir o parque até a Praça da Estação e, desta, até o bairro Calafate, conforme
proposta de reabilitação da área central elaborada pelo IAB.

132 Reuniões pós-audiência

Edwiges Leal

Técnico

03/05/2021

133 Reuniões pós-audiência

Edwiges Leal

Técnico

Tratar como prioridade, no Plano, os dossiês dos imóveis em processo de
03/05/2021 tombamento.

134 Reuniões pós-audiência

Edwiges Leal

Técnico

Contemplada no plano

Parcialmente

No Art. 364 da Lei nº 11.181/2019 (Plano Diretor) foi definida a OUC do Corredor Antônio Carlos/Pedro I e do
Eixo Leste Oeste, que por sua vez abrange todo o vale do ribeirão Arrudas. O Plano Centro-Lagoinha contempla
apenas uma parte da área inserida nessa OUC.

Sim, já estava
contemplada

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, as propostas que tratam do patrimônio cultural estão indicadas no
item 3.3 e no Anexo V e priorizam o término do passivo.

Aquisição pelo poder público de parte dos imóveis do Conjunto Urbano dos bairros
Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates, destinando-os para programas de aluguel social. Sim, já estava
03/05/2021
contemplada
Essa ação permitirá a permanência das pessoas e o restauro do imóvel,
combatendo a especulação imobiliária.

Alterar os parâmetros urbanísticos para a região, tendo em vista que o Plano
propõe um adensamento horizontal, com a finalidade de possibilitar a construção
“em fita”, ou seja, sem os afastamentos laterais, seguindo os exemplos dos estilos
03/05/2021
art déco, neoclássico e eclético, garantindo que o bairro Lagoinha mantenha sua
personalidade, em termos de modelagem arquitetônica.

Comentário

No Plano Centro-Lagoinha está prevista a utilização de imóveis vazios ou subutilizados para fins de provisão
habitacional. Todavia, existem complicadores técnicos para realizar essa ação em imóveis protegidos, pelas
diretrizes de proteção específicas de cada bem e pelas especificidades dos projetos de HIS, todavia isso não exclui
essa possibilidade, os casos precisam ser analisados posteriormente a partir das especificidades de cada bem
cultural. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, as propostas referentes à Habitação de Interesse Social estão
indicadas no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI). As propostas que tratam do
patrimônio cultural estão indicadas no item 3.3 e no Anexo V.

Sim, foi incluída

O Plano Centro-Lagoinha prevê parâmetros urbanísticos específicos que visam maior adensamento de forma mais
compacta. A flexibilização da altura máxima na divisa nas áreas de adensamento preferencial e de adensamento
moderado, com possibilidade de atingimento de 13,5 metros na divisa, sob a condição que a altura total da
edificação não ultrapasse a altura na divisa visa exatamente a viabilização de edificações na tipologia "em fita". Tal
proposta está contemplada no Programa Básico de Ocupação (Capítulo 4) e no Anexo I.

Expandir o parque até a antiga estação, onde hoje é o IPHAN, conforme proposta
elaborada nos anos 2000.

Parcialmente

No Art. 364 da Lei nº 11.181/2019 (Plano Diretor) foi definida a OUC do Corredor Antônio Carlos/Pedro I e do
Eixo Leste Oeste, que por sua vez abrange todo o vale do ribeirão Arrudas. O Plano Centro-Lagoinha contempla
apenas uma parte da área inserida nessa OUC.

03/05/2021

Considerar os comércios de materiais reutilizáveis e recicláveis como atividades
produtivas e não como problemas.

Sim, foi incluída

Atenção especial será dada aos setores econômicos mais frágeis. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a
questão é abordada no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).

03/05/2021

Realizar articulação entre os diferentes setores da Prefeitura no delineamento de
políticas e soluções para a área.

Sim, já estava
contemplada

Durante a etapa de elaboração, as propostas do Plano Centro-Lagoinha foram discutidas com diversos setores da
PBH. Tendo em vista novas temáticas e sugestões abordadas nas instâncias de participação popular, esses
diálogos serão aprofundados e direcionados para abarcar as novas propostas.

135 Reuniões pós-audiência

Edwiges Leal

Técnico

136 Reuniões pós-audiência

Eduardo Fajardo

Técnico

03/05/2021

137 Reuniões pós-audiência

Vilmar Sousa

Técnico

138 Reuniões pós-audiência

Vilmar Sousa

Técnico

139 Reuniões pós-audiência

Vilmar Sousa

Técnico

140 Reuniões pós-audiência

Vilmar Sousa

Técnico

Acordar medida de compensação junto à SLU, de forma a beneficiar os
trabalhadores envolvidos no processo de coleta e venda de materiais reutilizáveis e
Não
recicláveis, tendo em vista que as atividades por eles realizadas reduzem os
resíduos coletados pela Superintendência.
Adotar como referência de programa de aluguel social a experiência da cidade de
Berlim. Nesse programa, a prefeitura da cidade é proprietária de diversos imóveis
03/05/2021 destinados a aluguel social e mantém em sigilo a identidade dos beneficiários para Parcialmente
evitar possíveis constrangimentos.
03/05/2021

Criar um fundo rotativo para que proprietários de imóveis privados possam obter
empréstimos para realizar a restauração das fachadas de suas casas. Utilizar como
03/05/2021
referência o Projeto Monumenta.

Não

O Plano Centro-Lagoinha não prevê medida de compensação, mas de apoio à atividade. A SLU, por sua vez,
desenvolve atividades específicas em cooperação com as cooperativas de catadores.
O Plano Centro-Lagoinha prevê a definição de um conjunto de diretrizes e investimentos que visam à ampliação
da oferta de habitação de interesse social, conforme item 3.4 e Programa de Atendimento Econômico Social
(Anexo VI). As proposta do Plano estão alinhadas às diretrizes da Política Municipal de Habitação, definidas na
Resolução LII/2018 do CMH.
Caso os imóveis sejam protegidos pela política municipal de patrimônio cultural, eles podem buscar alguns dos
incentivos previstos em Belo Horizonte, como a Transferência do Direito de Construir (TDC), isenção de IPTU, o
programa "Adote um Bem Cultural", leis de incentivo, entre outros. Todavia, não existe previsão de empréstimos
para restauro de fachadas em imóveis, apenas a possibilidade de restaurar alguns bens culturais protegidos. Na
versão final do Plano Centro-Lagoinha, as propostas que tratam do patrimônio cultural estão indicadas no item
3.3 e no Anexo V.

141 Reuniões pós-audiência

Vilmar Sousa

Técnico

142 Reuniões pós-audiência

Vilmar Sousa

Técnico

03/05/2021

Sim, foi incluída

Atenção especial será dada aos setores econômicos mais frágeis. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a
questão é abordada no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).

Expandir as propostas de atravessamento de quadra, como foi feito na rua Januária. Sim, já estava
contemplada

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a proposta está contemplada no item 3.2 e nos Anexos II e III.

143 Reuniões pós-audiência

Leonardo Castriota

Técnico

Observar Pesquisa de Arranjos Produtivos Locais (UFMG / CNPq) e considerar a
03/05/2021 economia associada à reciclagem de material como um negócio rentável e
socialmente importante.

144 Reuniões pós-audiência

Leonardo Castriota

Técnico

Simplificar o processo de tombamento dos imóveis na área e tratá-los como
03/05/2021 conjunto urbano, considerando o seu valor coletivo e sua inserção na ambiência
urbana, e não individualmente.

Parcialmente

O Plano prevê a destinação de uma porcentagem dos recursos arrecadados para as políticas de proteção do
patrimônio cultural que podem ser aplicadas conforme as diretrizes definidas no item 3.3 e no Anexo V. No
entanto, a proposta apresentada compete ao órgão responsável pela gestão da política municipal de proteção do
patrimônio cultural e ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (CDPCM-BH).

145 Reuniões pós-audiência

Eduardo Fajardo

Técnico

03/05/2021 Restaurar a Casa da Loba.

Parcialmente

O Plano Centro-Lagoinha prevê a destinação de recursos para a restauração de imóveis protegidos, conforme
diretrizes do item 3.3 e do Anexo V. No entanto, não especifica quais imóveis deverão ser restaurados.

146 Reuniões pós-audiência

Eduardo Fajardo

Técnico

03/05/2021

Parcialmente

O Plano Centro-Lagoinha poderá destinar recursos para a realização da restauração dos paralelepípedos, haja
vista que é uma iniciativa para preservação da ambiência do conjunto urbano incluída nas diretrizes do item 3.3.
A proposta poderá ser considerada durante a vigência do Plano e deverá ter a devida anuência do órgão gestor da
política municipal de Patrimônio Cultural, do CDPCM e da BHTRANS

Restaurar a pavimentação de paralelepípedos nas ruas do bairro em que houve
cobertura asfáltica sobre o pavimento original

ANEXO I - Sistematização de propostas recebidas e indicação de atendimento
Nº

Atividade

147 Reuniões pós-audiência

Proponente
Eduardo Fajardo

Setor

Data

Proposta
Estabelecer política de aluguel social para estudantes nas regiões próximas da Av
Antônio Carlos para atender aos estudantes universitários da UFMG e da região.

Contemplada no plano

Técnico

03/05/2021

Parcialmente
Sim, já estava
contemplada
Não

Comentário
O Plano Centro-Lagoinha prevê a destinação de recursos para provisão de habitação de interesse social, inclusive
por meio da política de aluguel social. No entanto, os investimentos serão executados conforme as diretrizes da
Política Municipal de Habitação definidas pelo Conselho Municipal de Habitação.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item 3.4, bem como no Programa Básico de
Ocupação (Capítulo 4) e no Capítulo 7.
O Plano Centro-Lagoinha não contempla a proposta de forma explícita, mas ela é compatível com as diretrizes
gerais e poderá ser viabilizada através dos recursos destinados a investimentos em habitação de interesse social
ou políticas públicas.
As questões sociais são abordadas no Diagnóstico da área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha. Na versão final
do Plano, está prevista a destinação de recursos para investimentos em diversas políticas públicas (Capítulo 5 e
Anexo VI - Programa de Atendimento Econômico e Social). No entanto, o detalhamento das ações ocorrerá
quando da implementação do Plano, de acordo com as demandas apresentadas pelos órgãos responsáveis pela
gestão de tais políticas.
A definição de diretrizes e medidas que visam mitigar o processo de gentrificação decorrente da valorização da
área estão detalhadas no Item 3.4 e no Anexo VI do Plano Centro-Lagoinha, bem como no documento Análise dos
Impactos do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, as diretrizes para os equipamentos públicos de uso coletivo estão
definidas no item 3.1.
O Plano Centro-Lagoinha prevê a qualificação dos espaços públicos da área por meio, inclusive, da instalação de
mobiliário urbano, que poderá contemplar banheiros públicos. No entanto. o desenvolvimento e o detalhamento
dos projetos urbanísticos serão definidos posteriormente, quando da implementação do Plano. Na ocasião, serão
levadas em consideração todas as contribuições apresentadas durante as atividades participativas realizadas no

148 Reuniões pós-audiência

Eduardo Fajardo

Técnico

Utilizar imóveis vazios na área por parte do Poder Público, e não apenas pela
03/05/2021
iniciativa privada.

149 Reuniões pós-audiência

Eduardo Fajardo

Técnico

03/05/2021 Utilizar o imóvel da Receita Federal na rua Itapecerica atualmente sem uso.

150 Reuniões pós-audiência

Gabriela Bittencourt

Técnico

Abordar de forma detalhada as questões que envolvem as desigualdades e os
04/05/2021 conflitos sociais existentes na área trabalhada, com, inclusive, apresentação de
Parcialmente
dados socioespaciais, do IQVU, e de como essas dinâmicas irão funcionar no Plano.

151 Reuniões pós-audiência

Gabriela Bittencourt

Técnico

04/05/2021 Estabelecer medidas anti-gentrificação.

Sim, já estava
contemplada

152 Reuniões pós-audiência

Gabriela Bittencourt

Técnico

04/05/2021 Prever diretrizes para equipamentos públicos na área.

Sim, já estava
contemplada

153 Reuniões pós-audiência

Gabriela Bittencourt

Técnico

04/05/2021 Prever banheiros públicos na área.

Parcialmente

154 Reuniões pós-audiência

Gabriela Bittencourt

Técnico

04/05/2021 Instalar centro integrado de alojamento noturno para todos os gêneros na região.

Parcialmente

155 Reuniões pós-audiência

Robson Costa

Popular

05/05/2021 Realizar projetos selecionados para Orçamento Participativo no âmbito da OUC.

Não

156 Reuniões pós-audiência

Robson Costa

Popular

05/05/2021 Realizar projetos previstos no PGE da Pedreira Prado Lopes no âmbito da OUC.

Sim, já estava
contemplada

157 Reuniões pós-audiência

Robson Costa

Popular

05/05/2021

Priorizar as famílias provenientes das vilas na oferta de Habitação de Interesse
Social que irão ocorrer na região.

Parcialmente

Popular

Contratar mão de obra local na realização das obras previstas pela Operação
05/05/2021 Urbana Consorciada e, assim, gerar trabalho e renda para as pessoas que vivem na Não
região.

O Plano Centro-Lagoinha não contempla a proposta de forma explícita, mas ela é compatível com as diretrizes
gerais e poderá ser viabilizada quando da contratação das obras.

Não

A quadra esportiva localizada atrás das EMEIS Pedreira Prado Lopes e Maria da Glória Lommez está inserida no
perímetro da intervenção indicada no Anexo II do Plano Centro-Lagoinha como "Mirante da Pedreira Prado
Lopes". Em princípio, existe a intenção de se manter a área como espaço público destinado a lazer e esporte. Estão
previstos investimentos para qualificação da área. Ressalta-se que estão previstos processos participativos de
discussão pública para o detalhamento das intervenções nas vilas Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos.

158 Reuniões pós-audiência

Robson Costa

O Plano Centro-Lagoinha prevê a destinação de recursos para a execução de políticas de assistência social. No
entanto, os investimentos serão executados conforme determinações do Grupo Gestor e pelo órgão responsável.
O Plano Centro-Lagoinha prevê um fundo específico para realização dos investimentos propostos, mas isso não
impede que outros investimentos de recursos públicos, com outras fontes, possam ser feitos na área. Os
investimentos do OP ou outros previstos poderão ser feitos, com seus respectivos recursos.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada nos itens 3.1 e 3.4, bem como nos Anexos II e III e
no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).
O Plano Centro-Lagoinha prevê a realização de investimentos nas vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes
e para a provisão de HIS. No entanto, deverão ser observados as diretrizes e os critérios definidos no âmbito da
Política Municipal de Habitação.

159 Reuniões pós-audiência

Robson Costa

Popular

Destinar o terreno da quadra atrás das EMEIS à produção de Habitação de
05/05/2021
Interesse Social. A área está abandonada e gera transtornos para a população.

160 Reuniões pós-audiência

Olga de Souza

Popular

05/05/2021

Destinar os imóveis vazios existentes no bairro Lagoinha para Habitação de
Interesse Social

Sim, já estava
contemplada

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada item 3.4, bem no Programa de Atendimento
Econômico e Social (Anexo VI).

161 Reuniões pós-audiência

Olga de Souza

Popular

Dar uso aos imóveis vazios na área como: a antiga loja da Centauro, o antigo
05/05/2021 Hospital Miguel Couto, o imóvel na rua Bonfim na esquina com rua Botelhos
e os lotes da BEPREM.

Sim, já estava
contemplada

No Plano Centro-Lagoinha está prevista a utilização de imóveis vazios ou subutilizados para fins de provisão
habitacional. Além disso, está prevista a aplicação de parâmetros urbanísticos específicos (Capítulo 4 e Anexo 1)
e de instrumentos de política urbana como PEUC e IPTU Progressivo no Tempo (Capítulo 6).

162 Reuniões pós-audiência

Olga de Souza

Popular

05/05/2021

Sim, foi incluída

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item 3.1, bem como nos Anexos II e III.

Sim, já estava
contemplada

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada nos itens 3.1 e 3.4, bem como nos Anexos II e III e
no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).
Atenção especial será dada aos setores econômicos mais frágeis. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a
questão é abordada no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).

163 Reuniões pós-audiência

Olga de Souza

Popular

164 Reuniões pós-audiência

Olga de Souza

Popular

165 Reuniões pós-audiência

Olga de Souza

Popular

Melhorar o bosque do conjunto IAPI para usufruto da população local.

05/05/2021 Incrementar áreas verdes e espaços de convivência na Pedreira Prado Lopes.
Adotar medidas direcionadas às empresas de ferros velhos e de reciclagem,
principalmente as de reciclagem de papel.
05/05/2021

Preservar área verde entre as ruas Itapecerica e Sebastião de Melo, o quintal da
Casa da Loba, e implantar transposição, ou outra saída possível, na rua do Serro.

Sim, já estava
contemplada

166 Reuniões pós-audiência

Olga de Souza

Popular

Implementar um grande parque público na avenida do Contorno. Este parque faria
05/05/2021 um redesenho do trecho entre as ruas Curitiba e do Acre, permitindo a volta da
Parcialmente
circulação de pedestres nesse perímetro.

167 Reuniões pós-audiência

Olga de Souza

Popular

05/05/2021

Regulamentar e avaliar o impacto de garagens de ônibus no bairro, implantadas
em excesso e em número crescente.

Não

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a proposta está contemplada no item 3.1 e nos Anexos II e III.
O Plano poderá destinar recursos para a realização da restauração dos paralelepípedos, haja vista que é uma
iniciativa para preservação da ambiência do conjunto urbano incluída nas diretrizes do item 3.3 do Plano
Urbanístico A proposta poderá ser considerada durante a vigência do Plano e deverá ter a devida anuência do
órgão gestor da política municipal de Patrimônio Cultural, do CDPCM e da BHTRANS.
A avaliação de impactos das garagens de empresas de transporte de passageiros acontece de forma geral em todo
o município. Elas devem se submeter a licenciamento ambiental pelo Comam, de acordo com a legislação em
vigor.

ANEXO I - Sistematização de propostas recebidas e indicação de atendimento
Nº

Atividade

168 Reuniões pós-audiência

Proponente
Olga de Souza

Setor
Popular

Data

Proposta

Contemplada no plano

Ocupar de áreas verdes com usos como de agricultura urbana, a exemplo do projeto Sim, já estava
05/05/2021
Hortelões da Lagoinha.
contemplada

Comentário
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a proposta está contemplada no item 3.1 e no Anexo III.
O Plano Centro-Lagoinha não prevê ações específicas para a população em situação de rua, uma vez que tais ações
competem à Secretaria de Assistência Social. No entanto, está prevista a destinação de uma porcentagem dos
recursos arrecadados por meio da OUC para a execução de políticas de assistência social, inclusive aquelas
voltadas para o acolhimento das pessoas em situação de rua.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha a qualificação dos espaços públicos, que contempla, dentre outros, a
iluminação, é abordada no item 3.1 e nos Anexos II e III.
O Plano Centro-Lagoinha prevê a qualificação urbanística das ruas Serro e Além Paraíba. Ressalta-se que, se por
um lado a proposta indicada não está contemplada, mas as diretrizes gerais do Plano são compatíveis com a
proposta e o detalhamento das intervenções de qualificação urbanística poderá prever implantação de área de
caminhada na região.

169 Reuniões pós-audiência

Olga de Souza

Popular

Pensar em soluções para a população em situação de rua que utilizam os serviços
05/05/2021 de atendimento nas proximidades da Igreja Nossa Senhora da Conceição,
principalmente no período noturno.

Parcialmente

170 Reuniões pós-audiência

Olga de Souza

Popular

05/05/2021 Melhorar a iluminação da rua Itapecerica.

Sim, já estava
contemplada

171 Reuniões pós-audiência

Olga de Souza

Popular

05/05/2021

172 Reuniões pós-audiência

Sara Abuid

Popular

Reativar o Mercado da Lagoinha como espaço voltado para a comercialização de
05/05/2021 produtos oferecidos pelos moradores locais, operando, inclusive, como uma ação
de geração de renda para os moradores da região da Lagoinha.

Sim, já estava
contemplada

Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada nos itens 3.1 e 3.3.

173 Reuniões pós-audiência

Sara Abuid

Popular

05/05/2021 Inserir os comerciantes locais na discussão e nas ações previstas.

Sim, já estava
contemplada

Atenção especial será dada às atividades tradicionais e aos comércios e serviços locais e/ou de pequeno porte. Na
versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item 3.4 e no Programa de Atendimento
Econômico e Social (Anexo VI). Além disso, a participação dos comerciantes locais na implementação e na gestão
do Plano também está prevista no Capítulo 7 e nas medidas mitigadoras indicadas na Matriz de Impactos (Análise
dos Impactos do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha.

174 Reuniões pós-audiência

Daniel Queiroga

Popular

06/05/2021

Não

Sim, já estava
contemplada

Ocupar áreas verdes com usos como o de agricultura urbana, a exemplo do projeto
Não
Hortelões da Lagoinha.

Estabelecer uma lei que oriente todas as intervenções futuras na região da
Lagoinha para garantir que a identidade do local seja mantida em longo prazo. Esta
Não
lei deverá preceder um plano urbanístico.

175 Reuniões pós-audiência

Daniel Queiroga

Popular

Implantar equipamento de uso misto sobre o Complexo da Lagoinha, em
06/05/2021
substituição à proposta de travessia.

176 Reuniões pós-audiência

Daniel Queiroga

Popular

06/05/2021 Realizar o "Plano Local da Lagoinha".

177 Reuniões pós-audiência

Daniel Queiroga

Popular

06/05/2021

178 Reuniões pós-audiência

Paulo Pontes

Técnico

06/05/2021 Melhorar o acesso ao bairro Lagoinha.

Técnico

Desenvolver um desenho urbano para conectar a região da Lagoinha à região
Sim, já estava
06/05/2021 central, a partir do plano local e baseando-se em dois pilares: a economia criativa e
contemplada
habitação digna.

179 Reuniões pós-audiência

Paulo Pontes

Incrementar o uso residencial na porção Sul do bairro Lagoinha, área das ruas
Itapecerica, Além-Paraíba e Praça do Peixe.

Implantar equipamento multifuncional composto por lojas, por escritórios, por
habitação e por praças no Complexo da Lagoinha.

180 Reuniões pós-audiência

Paulo Pontes

Técnico

06/05/2021

181 Reuniões pós-audiência

Paulo Pontes

Técnico

06/05/2021

182 Reuniões pós-audiência

Paulo Pontes

Técnico

06/05/2021 Dar atenção ao carnaval de rua que é importante para a região.

183 Reuniões pós-audiência

Filipe Thales / Viva
Lagoinha

Empresarial

06/05/2021 Ampliar o potencial turístico e cultural da região da Lagoinha.

184 Reuniões pós-audiência

Pedro Quintanilha

Técnico

Sim, já estava
contemplada
Sim, já estava
contemplada

Não

Incentivar a habitação na porção Sul da Lagoinha para que a proposta da passarela
Sim, já estava
seja efetiva.
contemplada

06/05/2021 Melhorar a conexão da região da Lagoinha com o Centro.

Sim, já estava
contemplada
Sim, já estava
contemplada
Sim, já estava
contemplada

As intervenções na região da Lagoinha devem ser realizadas de acordo com as determinações do Plano Diretor
(Lei Municipal nº 11.181/2019) e com as deliberações do CDPCM-BH para o conjunto urbano protegido e para os
bens culturais imóveis. As propostas definidas no Plano Centro-Lagoinha estão alinhadas com as determinações e
deliberações citadas.
O Plano Centro-Lagoinha prevê a integração das regiões Central e da Lagoinha por meio de um conjunto de
intervenções definidos nos itens 3.1, 3.2 e 3.4 e no Programa Básico de Ocupação (Capítulo 4), bem como da
definição de obras estruturantes (Capítulo 5 e anexos II e III). No entanto, a proposta em tela diverge daquela
contida no Plano. O desenvolvimento e o detalhamento do projeto urbanístico será definido posteriormente,
quando da implementação do Plano. Na ocasião, serão levadas em consideração todas as contribuições
apresentadas durante as atividades participativas realizadas no curso da elaboração do Plano.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, no item 5.1, está indicado que poderão ser destinados recursos para a
elaboração do Plano Local da ADE da Região da Lagoinha. Além disso, as diretrizes e as propostas do Plano CentroLagoinha estão alinhadas com as determinações dos Art. 240, 241 e 242 da Lei Municipal 11.181/2019 (Plano
Diretor).
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item 3.4, bem como no Programa Básico de
Ocupação (Capítulo 4).
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada nos itens 3.1 e 3.2, bem como nos Anexos II e III.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada no item 3.4, bem como no Programa de
Atendimento Econômico e Social (Anexo VI).
O Plano Centro-Lagoinha prevê a integração das regiões Central e da Lagoinha por meio de um conjunto de
intervenções definidos nos itens 3.1, 3.2 e 3.4 e no Programa Básico de Ocupação (Capítulo 4), bem como da
definição de obras estruturantes (Capítulo 5 e anexos II e III). No entanto, a proposta em tela diverge daquela
contida no Plano. O desenvolvimento e o detalhamento do projeto urbanístico será definido posteriormente,
quando da implementação do Plano. Na ocasião, serão levadas em consideração todas as contribuições
apresentadas durante as atividades participativas realizadas no curso da elaboração do Plano.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha as propostas referentes à habitação e à diversidade de uso estão
definidas no Item 3.4. Os incentivos urbanísticos à produção habitacionais estão indicados no Programa Básico de
Ocupação (Capítulo 4) e no Anexo 1.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha as propostas referentes às manifestações culturais estão definidas no
Item 3.3.
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, a questão é abordada nos itens 3.1 e 3.3.
O Plano Centro-Lagoinha prevê a integração das regiões Central e da Lagoinha por meio de um conjunto de
intervenções definidos nos itens 3.1, 3.2 e 3.4 e no Programa Básico de Ocupação (Capítulo 4), bem como da
definição de obras estruturantes (Capítulo 5 e anexos II e III).

ANEXO I - Sistematização de propostas recebidas e indicação de atendimento
Nº

Atividade

Proponente

Setor

185 Reuniões pós-audiência

Filipe Thales / Viva
Lagoinha

Empresarial

186 Reuniões pós-audiência

Filipe Thales / Viva
Lagoinha

Empresarial

Data

Proposta

Contemplada no plano

Potencializar as movimentações locais que buscam melhorias de acessibilidade, de
ambiência urbana, da atratividade de pessoas, dentre outros fatores, como as
Sim, já estava
06/05/2021 intervenções do Circuito Urbano de Arte, CURA, que geram movimentações
contemplada
positivas entre os comerciantes e moradores locais.

06/05/2021

Implantar banheiros públicos na região para atender a população em situação de
rua.

Recuperar imóveis historicamente importantes por meio de retrofit e destiná-los
ao uso de moradias compartilhadas.

Comentário
Na versão final do Plano Centro-Lagoinha as propostas estão contempladas nos itens 3.1, 3.2 e 3.3, bem como no
Anexo III. A participação da população na implementação do Plano está contemplada no Capítulo 7, que trata da
Gestão.

Parcialmente

O Plano Centro-Lagoinha prevê a qualificação dos espaços públicos da área por meio, inclusive, da instalação de
mobiliário urbano, que poderá contemplar banheiros públicos. No entanto. o desenvolvimento e o detalhamento
dos projetos urbanísticos serão definidos posteriormente, quando da implementação do Plano. Na ocasião, serão
levadas em consideração todas as contribuições apresentadas durante as atividades participativas realizadas no
curso da elaboração do Plano.

Sim, já estava
contemplada

No Plano Centro-Lagoinha está prevista a utilização de imóveis vazios ou subutilizados para fins de provisão
habitacional. Todavia, existem complicadores técnicos para realizar essa ação em imóveis protegidos, pelas
diretrizes de proteção específicas de cada bem e pelas especificidades dos projetos de HIS, todavia isso não exclui
essa possibilidade, os casos precisam ser analisados posteriormente a partir das especificidades de cada bem
cultural. Na versão final do Plano Centro-Lagoinha, as propostas referentes à Habitação de Interesse Social estão
indicadas no item 3.4 e no Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI). As propostas que tratam do
patrimônio cultural estão indicadas no item 3.3 e no Anexo V.

187 Reuniões pós-audiência

Filipe Thales / Viva
Lagoinha

Empresarial

06/05/2021

188 Reuniões pós-audiência

Filipe Thales / Viva
Lagoinha

Empresarial

Apoiar a proposta do monumento em forma de copo Lagoinha, projetado pelo
arquiteto Pedro Quintanilha, que prevê anfiteatro e mirante, além de um banheiro
06/05/2021 público para ser gerido por uma cooperativa de pessoas que trabalham com
Não
materiais recicláveis, visando gerar recursos para esse público. É necessário
trabalhar em prol da dignidade dessas pessoas.

O Plano Centro-Lagoinha contém diretrizes para requalificação das praças e espaços públicos. No entanto o
detalhamento e o desenvolvimento do projeto urbanístico somente serão realizados quando da implementação
do Plano. Na ocasião, serão levadas em consideração todas as contribuições apresentadas durante as atividades
participativas realizadas no curso da elaboração do Plano.

ANEXO II
Questionário da pesquisa quantitativa

Percepção social sobre o Plano de
Qualificação Urbanística Centro Lagoinha
Prezada(o) Participante,
A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Política Urbana, está
desenvolvendo estudos para elaboração do Plano de Qualificação Urbanística CentroLagoinha. Trata-se de um conjunto de intervenções e medidas a serem elaboradas e
realizadas com a participação de agentes públicos e da sociedade civil nas regiões
Central e da Lagoinha.
As intervenções propostas visam melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade
urbana, valorizar o patrimônio cultural e dinamizar a economia, impactando
favoravelmente a qualidade de vida das pessoas que vivem, trabalham e frequentam
essas regiões da cidade.
Nessa etapa, iniciamos o processo de discussões participativas. Portanto, convidamos
você a responder este questionário, elaborado com objetivo de captar a percepção da
população em relação às intervenções propostas no Plano: http://bit.ly/centrolagoinhapbh
As informações solicitadas serão analisadas de forma estatística e coletiva. Os dados
pessoais servirão para compor o perfil das pessoas que responderam às questões e não
serão divulgados. Além do mais, asseguramos o anonimato completo das respostas
recebidas.
O questionário é auto aplicado. Se você tiver alguma dúvida, por favor encaminhe uma
mensagem para o endereço de e-mail: eventos.suplan@pbh.gov.br.
COMO PREENCHER O QUESTIONÁRIO
Para responder satisfatoriamente o questionário é importante que você acesse e leia o
material ilustrado do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha, disponível no
link: http://bit.ly/centrolagoinha-pbh
É fácil responder às perguntas, basta marcar a caixa que melhor representa o seu ponto
de vista. Não há respostas certas ou erradas, nem uma pontuação de mérito ou habilidade
é calculada. A pesquisa concentra-se na forma como as pessoas percebem os objetivos
do Plano.
O sucesso da pesquisa depende da sua colaboração e da precisão das respostas. As
informações coletadas, serão elaboradas e tratadas estatisticamente. Posteriormente
serão publicadas em um relatório final disponibilizado por meio digital. O tempo
necessário para preencher o questionário é entre 15 e 20 minutos, em média.
Esperamos que, uma vez preenchido o questionário, você queira compartilhá-lo com

familiares, amigos e colegas através dos canais de comunicação que lhe sejam mais
confortáveis. Fique à vontade.
*Obrigatório

1.

E-mail *

Pular para a pergunta 2Pular para a pergunta 2

Percepção e

Nesse bloco você irá emitir opiniões sobre a sua percepção da região como
ela se encontra nos dias atuais.

uso da área

2.

Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de água, saneamento,
iluminação pública, segurança, transporte, trânsito, equipamentos públicos) da
região onde está sendo proposto Plano de Qualificação Urbanística CentroLagoinha? *
Marcar apenas uma oval.
Sim, atende aos quesitos necessários.
Não, faltam alguns quesitos.
Não sei opinar
Outro:

3.

Se na pergunta anterior você respondeu que faltam alguns quesitos, pode
informar qual ou quais as principais carências em infraestrutura na região?

4.

Em relação aos espaços públicos da região (praças, parques, calçadas) como
você os avalia? *
Marcar apenas uma oval.
São suficientes. Atendem à população residente e usuária da região.
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público como praças e
parques.
Não sei opinar.

5.

Qual a sua principal relação com a região onde está sendo proposto o Plano? *
Marcar apenas uma oval.
Moro na região.
Trabalho e/ou estudo na região.
Costumo fazer compras nessa região.
Costumo ir à região em busca de lazer, cultura ou práticas religiosas.
Costumo visitar parentes e/ou amigos nessa região.
Acesso os serviços de transporte coletivo da região.
Tenho um empreendimento na região.
Utilizo os serviços de saúda da região.
Não frequento a região.
Outro:

Percepção
sobre o Plano
de Qualificação
Urbanística
CentroLagoinha

Nesse bloco você irá opinar sobre as propostas presentes no Plano. Você irá
informar qual a sua avaliação sobre o grau de importância das intervenções
e investimentos informados numa escala de 1 a 5, considerando 1 pouco
importante e 5 muito importante.

6.

O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes e implantar novos espaços
no Centro e região da Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade de vida de quem vive ou
frequenta a região. *
Marcar apenas uma oval.
1

2

3

4

5

pouco importante

7.

muito importante

O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha propõe intervenções para
melhorar o acesso de pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e a
integração entre os modos de transporte. O objetivo é tornar a circulação das
pessoas mais agradável e segura e encurtar os caminhos que levam aos meios
de transporte coletivo. *
Marcar apenas uma oval.
1

2

3

4

5

pouco importante

8.

muito importante

A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta riqueza de tradições
culturais, religiosas e artísticas, além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como objetivo incentivar ações
e estudos e destinar recursos para estes fins. *
Marcar apenas uma oval.
1
pouco importante

2

3

4

5
muito importante

O Plano propõe ações para atrair e incentivar atividades econômicas e, assim,

9.

estimular o mercado e a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem investimentos em infraestrutura e
incentivos ao comércio, às atividades culturais e demais setores presentes na
região. *
Marcar apenas uma oval.
1

2

3

4

5

pouco importante

10.

muito importante

O Plano inclui propostas de incentivos e investimentos para implantação de
habitação de interesse social na região. O objetivo é garantir diversidade de
moradores em uma região da cidade bem servida por comércio, serviços e
infraestrutura. *
Marcar apenas uma oval.
1

2

3

4

5

pouco importante

11.

muito importante

O Plano inclui propostas que objetivam promover a harmonia entre atividades
econômicas, moradia e acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a diversidade de usos na
região. Elas propiciarão a redução de deslocamentos de quem mora ou
frequenta a região. *
Marcar apenas uma oval.
1
pouco importante

Opinião sobre
intervenções do Plano de
Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha

2

3

4

5
muito importante

Nesta seção você irá emitir a sua opinião sobre as
intervenções em espaços públicos da região do Plano. Basta
marcar as opções que correspondem a sua avaliação.

12.

Na sua opinião as áreas que sobraram das obras viárias junto ao Complexo da
Lagoinha devem ser aproveitadas e transformadas em áreas de lazer, recreação
ou descanso, com acesso a pé? *
Marcar apenas uma oval.
Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer, recreação ou descanso.
Sim, elas devem ser aproveitadas, mas não para lazer, recreação ou descanso.
Não. Elas devem ser mantidas como estão.
Não sei opinar.
Outro:

13.

Se você respondeu que as áreas que sobraram das obras viárias junto ao
Complexo da Lagoinha devem ser aproveitadas para outros fins que não lazer e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para essas áreas?

14.

Qual ou quais atividades ou equipamentos você acredita que devem ser
implantados na região? *
Marque todas que se aplicam.
Parque.
Centro de esportes, lazer e cultura.
Passarelas de acesso a pedestres.
Outro:

15.

Na região do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha, você pensa
que é mais importante realizar obras de melhorias no espaço público em: *
Marcar apenas uma oval.
calçadas (acessibilidade, iluminação, mobiliário urbano, arborização).
ciclovias e rotas para circulação de bicicleta.
integração e acessos às estações e pontos de embarque e desembarque de
transporte coletivo.
praças e parques.
vagas de estacionamento nas vias.
Outro:

16.

Você acha necessário implantar algum ponto adicional de atravessamento da
linha de metrô, para pedestre? *
Marcar apenas uma oval.
Sim.
Não.
Não sei opinar.

17.

Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde você acha que deve ser
implantado um ponto adicional de atravessamento?

18.

Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão sobre o Plano:

Perfil
socioeconômico

19.

Nome

20.

Gênero *

Nesta seção você irá informar sobre o seu perfil socioeconômico. Os dados
informados serão tratados coletivamente e estatisticamente. Não serão
divulgados.

Marcar apenas uma oval.
Feminino
Masculino
Prefiro não dizer

21.

Idade (em anos) *

22.

CEP residencial *

23.

Escolaridade *
Marcar apenas uma oval.
Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental II
Ensino Médio
Universidade ou Formação Técnica
Pós graduada(o) ou Especializada(o)

24.

Condição de emprego *
Marcar apenas uma oval.
Estudante
Autônoma(o)/ Empregador(a)
Empregada(o) de uma empresa privada
Dona(o) de casa
Desempregado
Empregada(o) de uma empresa pública
Aposentada(o)
Outro. Qual?

25.

Renda familiar *
Marcar apenas uma oval.
de 1 a 4 salários mínimos
de 5 a 8 salários mínimos
entre 9 a 10 salários mínimos
mais de 10 salários mínimos
Não quero responder

26.

Tempo em que reside/trabalha na região *
Marcar apenas uma oval.
menos de 1 ano
entre 1 e 5 anos
entre 6 a 10 anos
mais de 10 anos
Não se aplica

27.

Gostaríamos de coletar a sua avaliação geral do Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha. Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e
5 muito importante, como você avalia o Plano?
Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

pouco importante

muito importante

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

ANEXO III
Respostas da Pesquisa de Percepção Quantitativa

Questionário
Carimbo de data/hora

1
3/13/2021 0:17:51

2
3/5/2021 11:03:06

3
4
5
3/12/2021 14:50:39 3/14/2021 18:41:10 2/10/2021 14:27:38

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região Não sei opinar
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

habitação de interesse social, segurança,
equipamentos públicos para a população de
baixa renda

Saneamento,seguran
Cuidados com os
ca,trabsporte,equipa
pedestres
mentos publicos.

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes.
Não são suficientes. Faltam
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados
espaços destinados ao lazer
destinados ao lazer
ao lazer público como praças e parques.
público como praças e parques.
público como praças
e parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Transito pela região.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não, faltam alguns
quesitos.

6
2/10/2021 14:26:05

Não sei opinar

Iluminação pública,
segurança,
equipamentos
públicos

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes. Faltam
espaços destinados ao lazer
público como praças e
parques.

7
4/6/2021 18:26:59

8
9
2/14/2021 9:32:57 3/17/2021 11:14:55

10
2/17/2021 16:39:08

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns Não, faltam alguns
quesitos.
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

equipamentos públicos,
iluminação pública,segurança

Segurança, limpeza e
Segurança e espaço
Iluminação pública ,
muitos moradores
publico
segurança, trânsito!!
de rua

Não são suficientes. Faltam
espaços destinados ao lazer
público como praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

11
4/7/2021 23:24:26

12
3/11/2021 16:23:25

13
14
15
2/25/2021 13:12:36 2/24/2021 15:49:02 2/10/2021 16:58:18

Não, faltam alguns Não, faltam alguns
quesitos.
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

A regiao carece de
mais linhas de
onibus,iluminaçao SEGURANÇA
publica melhor,
alem da segurança.

Limpeza, seguranca,
acolhimento da
Segurança pública
populacao se rua.

Não são suficientes.
São suficientes.
Faltam espaços
Atendem à
destinados ao lazer
população residente
público como praças e
e usuária da região.
parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
São suficientes. Atendem à
destinados ao lazer população residente e
público como
usuária da região.
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

16
3/17/2021 11:45:47

17
3/1/2021 17:00:02

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns quesitos.

Iluminação pública,
segurança, praças e
parques, ciclovias.

Segurança e
falta de acessibilidade, mobilidade, serviços de limpeza
equipamentos de
urbana deficientes, carência de áreas de lazer, etc
lazer.

Não são suficientes.
São suficientes.
Faltam espaços
Atendem à
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer
destinados ao lazer
população residente
público como praças e parques.
público como praças
e usuária da região.
e parques.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

atravesso a região quase diariamente

Ja morei na região e Costumo visitar
Estudo a região e o Já morei na região,
fiz varias pesquisas parentes e/ou
seu potencial urbano considerava bastante
sovre ela.
amigos nessa região. desde 2010
precário

Não frequento a região.

Não frequento a
região.

Costumo ir à região
em busca de lazer,
cultura ou práticas
religiosas.

Moro na região.

Moro na região.

TRANSITO PELA REGIÃO

Tenho um
Trabalho e/ou
empreendimento na
estudo na região.
região.

Não frequento a
região.

Não frequento a região.

Acesso os serviços
de transporte
coletivo da região.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
5
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

4

5

5

2

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 5
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

2

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

2

5

5

5

3

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas
não SÓ para lazer,
recreação ou
descanso

Receber apenas
tratamento
devem ser aproveitadas para lazer
Sim, elas devem ser
paisagístico . São
mas tbm podem ter algumas
transformadas em espaços de
muito inóspitas, de
atividades econômicas ( feiras
lazer, recreação ou descanso.
difícil acesso e
periódicas)
inadequadas para
permanência.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
Sim, elas devem ser aproveitadas, mas não para lazer,
descanso, mas acho
recreação ou descanso.
que em alguns casos
podem ser ocupadas
por edificações
particulares.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Penso que deve haver
integração qualificada entre
lazer, recreação, descanso e
ampliação de uma espécie de
cinta verde porosa, capaz de
absorver água de chuva e
Sim, com o acréscimo de equipamentos
incrementar proteção ambiental voltados para o provimento de serviços
à região. A ideia é alargar o
públicos
Parque Municipal... Se o
processo for bem realizado, o
Centro-Laginha volta a atrair
pequenos negócios vinculados a
essas ideias.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Tem que ser
repensadas
conforme o trabalho
do Nelson Dantas,
cidade dos bondes

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas
não para lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
Sim, elas devem ser
transformadas em
aproveitadas, mas não para
espaços de lazer,
lazer, recreação ou
recreação ou
descanso.
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Questionário
Carimbo de data/hora

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

1
3/13/2021 0:17:51

2
3/5/2021 11:03:06

Ver resposta anterior:
ampliação de proteção
ambiental com emprego de piso ver acima
capaz de absorver água de
chuva.

3
4
5
3/12/2021 14:50:39 3/14/2021 18:41:10 2/10/2021 14:27:38

Valorizar a dfronte
ao Mercado
Municipal para
requalifica-lo.

Valorização do solo

usos mistos e
principalmente
habitação

6
2/10/2021 14:26:05

7
4/6/2021 18:26:59

8
9
2/14/2021 9:32:57 3/17/2021 11:14:55

Tratamento
paisagístico, abrigo
para população de
rua, banheiros
uma feira talvez de algum produto
Uma sugestão também seria
públicos, comércio
tradicional da região ( móveis
e serviços ligados
um espaço para feira cultural
usados
aos usuários do
transporte coletivo
e pedestres que
circulam por ali.

tenho medo pq pode
ser transformado em
lugares para
moradores de rua.

10
2/17/2021 16:39:08

11
4/7/2021 23:24:26

Temos um mercado da
lagoinha que não
funciona é um local super
Sim, destinar parte
legal que poderia voltar a
dela se possivel,
ser um mercadinho o que
para educaçao...
era uns 30 anos atrás !!
Fica fechado e pouco
utilizado

12
3/11/2021 16:23:25

13
14
15
2/25/2021 13:12:36 2/24/2021 15:49:02 2/10/2021 16:58:18

SÃO ÁREAS PERIGOSAS
COM RELAÇÃO AO
TRÁFEGO DE VEÍCULOS
INTENSO. ESTAS AREAS
Retirada da
DEVERIAM SER
populacao de rua
DESTINADAS AO PLANTIO
DE ÁRVORES GERANDO
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO.

16
3/17/2021 11:45:47

Qualquer outra que
não seja ocupação de
pessoas em situação
de moradia na rua.

Podem também ser aproveitadas para instalação de
Postos policiais e
equipamentos para prestação de serviços de limpeza
pequenos comércios
urbana, tais como; pontos Verdes, Unidades de
(lanchonetes, lojas
Recebimento de pequenos volumes, hortas
etc)
comunitárias, etc

Parque.

Centro de esportes,
lazer e cultura.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

17
3/1/2021 17:00:02

Podem também
sediar feiras livres
periódicas .

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Parque., Centro de esportes,
lazer e cultura., Passarelas de
acesso a pedestres.

Parque., Centro de esportes, lazer e cultura.,
Passarelas de acesso a pedestres.,
equipamentos de atendimento à população de
rua, centros sociais (com bibliotecas e espaços
de apoio à educação e à geração de emprego e
renda), quadras públicas (a meia quadra de
basquete (ou 1/4, com somente a cesta e algum
espaço em volta para jogos em duplas ou trios)
cercada, ocupa pouco espaço e é altamente
eficiente na ocupação do espaço público, na
garantia de movimento e no uso para lazer pela
juventude, vira um espaço de encontro entre
grupos de renda, raça, classe etc. diferentes

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

Alternativas 1 e 2.

praças e parques.

Passarela Lagoinha ciclovias e rotas para
Rodoviária - Centro
circulação de
na forma de um
bicicleta.
Boulevard

Realizar obras de
melhorias nos
QUATRO primeiros
itens

calçadas (acessibilidade,
iluminação, mobiliário
urbano, arborização).

calçadas (acessibilidade,
iluminação, mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
Equipamentos
(acessibilidade,
comunitários:
iluminação,
população de rua e
mobiliário urbano,
catadores.
arborização).

calçadas (acessibilidade,
iluminação, mobiliário
praças e parques.
urbano, arborização).

integração e acessos às
estações e pontos de
embarque e desembarque
de transporte coletivo.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
praças e parques.
desembarque de
transporte coletivo.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Não sei opinar.

Sim.

Sim.

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

Não.

Não sei opinar.

Sim.

Em frente ao antigo
Mercado Municipal

Junto ao Metrô que
não pode ficar sem
Em novo
ligação com a
equipamento urbano
rodoviária. Para ela
de uso misto
funcionar bem pode
ser um Boulevard

16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
de atravessamento?

não sei exatamente, mas quanto mais
travessias melhor

Centro de esportes,
Passarelas de acesso Equipamento urbano
lazer e cultura.,
a pedestres., Novo
de uso misto e
Passarelas de acesso
Centro Comercial
cultura
a pedestres.

Parque., Centro de esportes,
Parque., Centro de esportes, lazer
lazer e cultura., Passarelas de
e cultura., Passarelas de acesso a
acesso a pedestres., Parque
pedestres.
infantil

Serviços de apoio e
segurança para
pedestres e
população de rua.
Espaço para
abrigar atividade
de catadores e
reciclagem.

Se focar no
caminhamento
integrado é um belo
começo, mas deveria
ler o trabalho Cidade
dos Bondes - uma
nova mobilidade
para uma nova
cidade visando ter
uma visão de longo
prazo

Masculino
54

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

Não conheço v em detalhes o
plano.

é uma ótima iniciativa, precisa ser feita com o
devido cuidado (que parece existir, pelo visto) Muito oportuno
em relação à inclusão social

Gênero
Idade (em anos)

Masculino
57

Masculino
39

Masculino
68

CEP residencial

30310560
Pós graduada(o) ou Especializada(o)

30350260
30210590
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o)
de
Empregada(o) de
uma
mais empresa
de 10 salários uma
mais empresa
de 10 salários

Parque., Centro de
Centro de esportes,
esportes, lazer e
lazer e cultura.,
Centro de esportes, lazer
Passarelas de acesso a
cultura., Praça com
Passarelas de acesso e cultura.
pedestres.
brinquedos para
a pedestres.
crianças.

Sim.

principalmente nos
locais comercias que Acho necessário
não tem travessia

Muito vago e
superficial, apesar
do bom
embasamento!

O plano apresentado está
bastante completo, uma
sugestão seria a aplicação do
grafite em espaços ociosos
como foi feito pelo CURA no
centro. As travessias são de
extrema importância, não
apenas na região CentroLagoinha mas em todas as
vias de movimentação rápida
de veículos.

É importante que o poder público
retome o contato com a população
dessas regiões centrais,
historicamente importantes e que
sofreram processo de
Garantir HIS e
transformação descontrolado,
evitar
para que juntamente com sua
gentrificacão.
equipe técnica, estude caminhos
mais sustentáveis, antes que o
processo de descaracterização
dessas áreas se torne irreversível.

Masculino
62

Masculino
26

Feminino
66

se for de fato
implantado será
muito útil a
população

Condição de emprego

30315560
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Autônoma(o)/ Empregador(a)

Renda familiar

Não quero responder

mais de 10 salários mínimos

Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

Não se aplica

Não se aplica

mínimos
mais de 10 anos

mínimos
Não se aplica

mais de 10 anos

Não se aplica

Não se aplica

Feminino
60
Rua Caetés, 331 30220270
Pós graduada(o) ou Centro/BH
Ensino Médio
Especializada(o)
Outro. Qual?
Desempregado
mais de 10 salários de 1 a 4 salários
mínimos
mínimos
mais de 10 anos
mais de 10 anos

5

4

5

4

2

5

4

5

Escolaridade

Empregada(o) de uma empresa pública

Não.

31270-820
30860120
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Empregada(o) de uma
Empregador(a)
empresa privada
Não quero responder mais de 10 salários mínimos

30 220300
Universidade ou Formação
Técnica
Empregada(o)
de uma empresa
pública
entre 9 a 10 salários mínimos

Masculino
65

5

Parque., Centro de
esportes, lazer e
Parque., Centro de esportes, lazer e cultura., Passarelas cultura., Passarelas
de acesso a pedestres.
de acesso a
pedestres., Feiras
livres periodicas.

Não sei opinar.

PROXIMO AO SHO0PPING
POPULAR TUPINAMBAS

Próximo ao Senai.

Tenho várias sugestões ,
pois moro no bairro há
47 anos e tem muita obra
inacabada , não tem a
atenção que deveria ter a
lagoinha é um bairro que
tem uma história, e
várias casas tombadas
pelo patrimônio e é
conhecida por ter alguns
antiquários e outras
coisas !!

Excelente notícia,
moro no Bairro há
10 anos e o mesmo
está
abandonado...pode
riam retirar os
ferro velhos e
ponto de
reciclagem que
atrai moradores de
rua, drogados ...

ÓTIMO. TENHO APENAS
ALGUNS
QUESTIONAMENTOS
SOBRE A AREA PORPOSTA
POSSÍVEL DE
ADENSAMENTO.
ACREDITO GRANDE
INTERVENÇÃO DO
DPCA/FMA DEVIDO A
PRAÇA RAUL SOARES.

Tem que retirar a
população de Rua
debaixo dos
viadutos, das
marquise etc... dar
dignidade as pessoas

Muito interessante
de incentivo a
inclusão, educação,
esporte, cultura,
integração social,
muito audacioso e
provocativo.

Feminino
47

Feminino
41

Masculino
44

Masculino
66

Feminino
38

31210030
Universidade ou
Formação Técnica
Desempregado

Investir em
segurança e acabar
com o uso e tráfico
de drogas na
regiao.

Masculino
45

Feminino
62

Feminino
57

30150331
Universidade ou
Formação Técnica
Autônoma(o)/

30330390
Pós graduada(o) ou Especializada(o)

31210030
30240430
Universidade ou
Pós graduada(o) ou
Formação Técnica Especializada(o)
Autônoma(o)/
Autônoma(o)/
Empregador(a)
Empregador(a)
de 5 a 8 salários
de 1 a 4 salários mínimos
de 5 a 8 salários mínimos
mínimos
mais de 10 anos
entre 6 a 10 anos mais de 10 anos

mínimos
Não se aplica

mínimos
entre 1 e 5 anos

Empregador(a)
mais de 10 salários
mínimos
entre 1 e 5 anos

Não se aplica

30160011
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Aposentada(o)
de 5 a 8 salários
mínimos
Não se aplica

5

3

5

5

5

4

5

5

30220260
30110943
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o)
de
Empregada(o) de
uma
uma
de 5 aempresa
8 salários
de 5 aempresa
8 salários

Suas metas e objetivos são muitos importantes e
necessários de serem implementados. No entanto, seu
horizonte de atuação está muito longo. Faz se
importante estipular prazos de atualização ou revisão,
como por exemplo de 4 em 4 anos, além de se ter uma
estimativa dos investimentos e, de como se dará o
acompanhamento de sua implantação e
monitoramento. Não foram abordadas as intervenções
sociais necessárias, tais como por exemplo para se
resolver a catação e triagem de resíduos nas vias
públicas contribuindo muito para miséria e sujeira da
região.

Empregada(o) de uma empresa pública
mais de 10 salários mínimos

Questionário
Carimbo de data/hora

18
2/10/2021 22:58:45

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região Não, faltam alguns quesitos.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

19
2/24/2021 20:36:18

Não, faltam alguns
quesitos.

20
3/30/2021 15:09:57

Não, faltam alguns quesitos.

21
2/10/2021 16:51:35

22
3/11/2021 13:48:27

23
24
25
26
27
2/24/2021 14:16:50 2/10/2021 15:28:06 3/15/2021 18:14:06 2/28/2021 10:35:16 3/1/2021 16:33:16

Não, faltam alguns
quesitos.

Infraestrutura qualificadas isoladamente. Não existe tratamento
urbanístico integrado que promova a otimização da infraestrutura
instalada. As infraestruturas qualificadas estão sem manutenção e Não, faltam alguns
sofrem com externalidades diversas que dificultam o uso da área. quesitos.
Graves problemas advindos da falta de uma adequada política
social e de segurança pública.

Reurbanização

Programas efetivos de política social; Programa efetivo de
segurança pública; falta de tratamento adequado das calçadas,
passeios e outras infraestruturas básicas voltadas para o pedestre;
desconecção e falta de qualificação da infraestrutura cicloviária
dificultando a efetivação da intermodalidade fundamental à
operação do sistema BRT MOVE; Entorno o TERGIP extremamente
degradado e sem acessibilidade; falta de tratamento integrado dos
baixios dos viadutos, passarelas e outras infraestruturas viárias em
desnível que dominam a paisagem da região; diversos outros
problemas.

Não, faltam alguns
quesitos.

SE for o que consta
ali, esta bom. Mas,
costumam sair fora
do informativo.

Saneamento
basico,segurança
acessibilidade

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer
público como praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam
destinados ao lazer espaços destinados ao lazer
público como praças público como praças e parques.
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público
destinados ao lazer
como praças e parques.
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

observo a regiao pois sou especialista em urbano

Moro e frequento
igreja hospital,
laboratório etc.

Participei do Projeto Lagoinha

Acesso os serviços
de transporte
coletivo da região.

Costumo fazer compras nessa região.

Moro na região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
4
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

5

5

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 4
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer,
recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas
não para lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas não para
lazer, recreação ou descanso.

Não, faltam alguns quesitos.

Segurança não suficiente, pilares que sustentam viadutos bem pichados,
ou até com cartazes feios; iluminação inexistente debaixo do elevado
Helena greco, iluminação inexistente debaixo do viaduto perto do corpo
Segurança é um fator
Acessibilidade universal, na área faltam transposições, sobre de bombeiros, iluminação fraca debaixo de outros viadutos do complexo;
complicado, assim
Faixas de serviço e tudo na área de elevados, onde é impossibilitada a travessia vegetação alta ou não existente em alguns pontos do complexo; E
Iluminação melhor e
como trânsito e
circulação
de transporte ativo. Esse isolamento acaba por comprometer PRINCIPALMENTE DEFICIÊNCIA OU ATÉ FALTA DE PINTURA DE
segurança
acessibilidade para adequadas.
a relação da área passível de proteção da Lagoinha com o
SINALIZAÇÃO DENTRO DO COMPLEXO, AUMENTANDO RISCO DE
pedestres.
Hipercentro de BH.
BATIDAS. Sugiro que a prefeitura até faça como os paulistas, que pintam
frequentemente a sinalização horizontal nos asfaltos, ficando muito
bonito. Favor pintar no chão até a sinalização sentido Antônio Carlos para
avenida nossa senhora de Fátima. Obrigado

a regiao e antiga, concentra uma populacao em situacao de
risco, lixo espalhado por varias ruas, uma iluminacao e
seguranca precarissima, e sem verde ou seja arvores que
possam dar uma dimensao humanista e agradavel.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

Não, faltam alguns
Não, faltam alguns quesitos.
quesitos.

29
2/24/2021 20:35:59

Áreas Verdes e
Iluminação da Rua permeáveis.
Itapecerica, rede
Calçadas e espaços
pluvial Rua Bonfim, para pedestres.
organização de
Integração dos
tráfego na Rua Além modais de
Paraiba
transporte: metrô,
ônibus, rodoviária.

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

Segurança, arborização,
requalificação dos espaços

Não, faltam alguns
quesitos.

28
3/15/2021 10:58:20

30
2/10/2021 21:46:08

Sim, atende aos
quesitos necessários.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer
destinados ao lazer
público como praças e parques.
público como
praças e parques.

Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

A pesar de ser outra
Regional, moro perto Trabalho e/ou
e utilizo muito o
estudo na região.
local para passagem.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Costumo visitar parentes e/ou amigos nessa região.

Costumo fazer compras nessa região.

Moro na região.

5

3

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

3

5

5

5

5

4

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Transformadas de acordo com a vocação local a ser diagnosticada
caso a caso, inserindo os fragmentos urbanisticamente isolados,
degradados e inseguros em porções do território com vitalidade,
devidante integrados ao tecido da Área Central e outros do entorno.
Todos os espeços devem ser acessíveis a todo e qualquer cidadão
na forma estabelecida no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei
Brasileira de Inclusão - LBI). As desconexões e descontinuidades
das redes de mobilidade destinadas à mobilidade ativa é um dos
pontos de maior relevância a serem tratados. Importante analisar o
atendimento dos grandes espaços e equipamentos públicos pelo
transporte por ônibus. A Lagoinha é um espaço de interconexão
com todas as regiões da cidade, mas infelizmente foi construído e
continua sendo construído sob a lógica da oferta para a mobilidade
motorizada, a exemplo das últimas alças de viadutos construídas
que prejudicaram a circulação e acessos sobretudo de linhas do
sistema metropolitano de ônibus no entorno da Estação Oiapoque.
A cada obra-de-arte especial da engenharia que se é implantada
surgem novos espaços residuais e dificultam a integração da
mobilidade ativa e coletiva, repercutindo negativamente na geração
de problemas sociais, de segurança pública, de vitalidade do espaço
público e na paisagem da cidade.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas
não para lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas
não para lazer,
recreação ou
descanso.

Devem ser
utilizadas para
lazer e recreação, Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer,
porém o trânsito é recreação ou descanso.
um fator a ser
resolvido.

Áreas de recreação acho que brevemente será pichada. Melhor que seja
ocupada por vendedores de artesanatos e frutas.

Ouvir as
comunidades
próximas, porque
cada uma terá
propostas diferentes
pra cada espaço

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Questionário
Carimbo de data/hora

18
2/10/2021 22:58:45

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
plantar......muito verde e feiras alternativas da economia
aproveitadas para outros fins que não lazer e
solidaria e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

19
2/24/2021 20:36:18

20
3/30/2021 15:09:57

Pequenos comércios
como lanches rápido,
bancas de jornais
Parques lineares
bancas com frutas
etc.

21
2/10/2021 16:51:35

22
3/11/2021 13:48:27

23
24
25
26
27
2/24/2021 14:16:50 2/10/2021 15:28:06 3/15/2021 18:14:06 2/28/2021 10:35:16 3/1/2021 16:33:16

Paisagismo

O uso deve ser feito mediante diagnóstico específico de cada área, a
partir dos valores e potenciais já instalados no entorno de cada
área, promovendo-se adfequada costura dos fragmentos urbanos
preexitentes. A chave é identificar a vocação de cada um dos
fragmentos. Muitos deles devem ser, provavelmente potentes
espaços para circulação de pessoas e ciclistas. Nesta perspectiva, a
função ou uso seriam aqueles especializados e qualificados para o
sistema de mobilidade da região e até mesmo da cidade, tendo em
vista a oferta de ampla infraestrutura de transporte por ônibus e
metrô existente na á área objeto dos estudos e projetos
urbanísticos.

O bairro precisa de
espaço para
economia popular,
centro cultural
hortas comunitária

De acordo com a vocação e potencial de cada fragmento dentro da
rede viária. Todo novo equipamento deve ser 100% acessível. Em
alguns locais temos potenciais para exploração de espaços
contemplativos, o que em última instância estaríamos contribuindo
para as condições ambientais e paisagísticas de uma área
extremamente degradada. Determinar usos por meio de oferta de
equipamentos urbanos pressupõe oferta de ampla acessibilidade
para as pessoas e nem sempre isso será possível em toda a área,
principalmente naquela grande mancha ocupada por viadutos,
elevados, trincheiras e passarelas do Complexo da Lagoinha. A linha
do metrô e o próprio Ribeirão Arrudas (Boulevard Arrudas) ainda
padecem de um bom tratamento de acessibilidade para pessoas. s

Centro de esportes,
lazer e cultura.,
Parque., Passarelas
Passarela é
de acesso a
importante mas
pedestres.
temo virar espaço
para morador de rua

não

28
3/15/2021 10:58:20

29
2/24/2021 20:35:59

30
2/10/2021 21:46:08

Não

Mesmo que tenha optado pela primeira opção, acredito que
um trabalho em trama verde-azul e recuperação dos cursos
d'água da região devem ser repensados, sobretudo pelo fato
Moradia móvel
da região próxima ser uma ilha de calor e pela necessidade de
Moradias populares. para moradores de tratamento das questões de inundações na cidade, apesar da
rua
área em si não apresentar graves problemas nesse sentido,
um projeto que observe a Bacia do Arrudas como um todo é
fundamental para renovar a perspectiva da cidade sobre os
caminhos de águas tampados e contaminados.

Lazer e recreação será até pichada, ou com cartazes feios. Melhor que seja
ocupada até com feirinhas, artesanatos bonitos, comidas típicas,
Isso depende do
artesanatos. O particular deve ocupar com regras definidas para ficar
tamanho de cada
bonito e seguro. Mas, seria bom que até construíssem áreas de recreação espaço.
ou lazer em espaços menores, junto com feiras..

Centro de esportes,
lazer e cultura.

Parque., Centro de esportes, lazer e cultura., Passarelas de
acesso a pedestres., Acho necessária a revisão do Centro
Centro de esportes, Parque., Centro de
Cultural da Lagoinha, a relação deste com o circuito interno
lazer e cultura.,
esportes, lazer e
da Pedreira Prado Lopes, ações concretas de uso e
Moradias populares cultura.
recuperação mais resilientes para moradores e/ou
trabalhadores da área.

Parque., Centro de esportes, lazer e cultura., Passarelas de acesso a
pedestres.

Parque.

Centro de esportes,
lazer e cultura.

Parque.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

praças e parques.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

praças e parques.

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

Todas as opções acima exceptuando-se a oferta de vagas para
estacionamento das vias, conforme bem estabelece a Política
Nacional de Mobilidade Urbana. Precisamos trilhar um caminho
que nos assegure a efetivação da denominada CIDADE PARA
PESSOAS.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

Praças, Parques,
calçadas e
integração dos
praças e parques.
pontos de embarque
e desembarque

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

Acredito que todas são necessárias, contudo, penso também
que a região necessita de refletir se as vagas de
estacionamentos são tão importantes para pensar o plano
dessa maneira se é discutida a acessibilidade via transporte
público e transporte ativo.

calçadas
(acessibilidade,
integração e acessos às estações e pontos de embarque e desembarque de
iluminação,
transporte coletivo.
mobiliário urbano,
arborização).

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Não sei opinar.

Sim.

Não sei opinar.

Sim.

Sim.

Sim.

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

Sim.

Sim.

Nas proximidades do
Viaduto Oeste, antes
do Elevado. Ou seja,
final das ruas Caetés,
Tupinambás, ou
Carijós, próximo da
Contorno, dando
acesso ao Carlos
Prates.

Próximo ao acesso onde hoje se tem apenas transporte
público e automóveis, a entrada após a ligação com a Av.
Antônio Carlos e que chega ao acesso à Av. Paraná, são vários
metros sem nenhum acesso para pedestres e ciclistas até a
chegada da região, poderia ser feito algo que ligue a região
antiga da Lagoinha à área de move na Paraná.

É muito importante quê até se faça uma passarela saindo de dentro da
rodoviária e entre dentro da estação Lagoinha do metrô. É muito
desajeitado e até perigoso sair com bagagens pra rua, pra depois entrar na
passarela.

Minha opinião é
mais segurança.
Precisamos
principalmente
nesse local.

Poderia abranger a
região da Praça da
Estação, Viaduto
Santa Tereza, Rua
Aarão Reis e Rua
Sapucaí.

O Plano parece estar bem amarrado, é um ganho para a
cidade, mas me preocupo com a falta de menção de medidas
concretas mitigatórias da lógica do carro que tomou conta da
cidade e uma plataforma de uso conjugando trânsito à porção
mais próxima do Carlos Prates. Também penso que alguma
medida de correlacionar a região da Estação Central com a
Lagoinha até o IAPI (um eixo de transporte ativo direto) seria
muito interessante e desafogaria uma parte significativa do
trânsito. Não a ligação de uma via gigantesca de transporte
ativo, mas a inserção de possibilidades via projeto das
pessoas - caso queiram, já que é uma distância relevante -,
acessar um ponto ao outro a pé.

A cidade merece ser bem agradável e bonita. Pichadores e vândalos não
deixam o ambiente ser agradável, pois dá medo ambientes que são
pichados, com cartazes afixados, postes quebradas. Mendigos também
assustam, pois não se sabe que ponto pode transformar um pedido em
assalto ou fumar drogas, e deixam o ambiente até sujo, e com panos,
papéis . Uma solução mediana seria que a prefeitura iluminasse bastante Que não seja um
debaixo dos viadutos, colocasse bonitos mosaicos coloridos de cacos de
simples plano
azulejo ou cerâmica nos pilares dos viadutos, ou colocasse árvores rente
aos pilares em viadutos, para evitar pichações, cartazes, sujeiras.
Importante também a constante atuação da assistência social ou ONGs
para retirar os mendigos da condição degradante. Muita guarda municipal
e até polícia militar na região certamente ajudaria.

Feminino
26

Masculino
40

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
de atravessamento?

O principal deles é a conexão da Av. Afonso Pena, Av. do Contorno,
TERGIP, Estação do Metrô Lagoinha com os bairros da porção
Noroeste da Cidade, isto é Bonfim e adjacências. Lembrando que o
Bonfim faz parte e guarda a história da Cidade (Plano original de
Aarão Reis). Além deste é necessário estudar outros em toda a
Ligação direta com a extensão da barreira gerada pelo Complexo da Lagoinha na
Sim. Melhorar a
rodoviária
extensão abrangida pelo Plano. Lembrando que a oferta de novos
passarela
espaços e equipamentos urbanos serão geradores potenciais de
demandas por novas travessias. As travessias devem ser planejadas
e projetadas como sistema, considerando as necessários e
adequados níveis de acessibilidade com desenho universal,
atendidos os requisitos da intermodalidade.

Próximo ao viaduto
que liga o centro ao
senai

Não.

Ligação RodoviáriaMetrô

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

A PBH esta atrasadissima nos projetos de revitalizacao da
Lagoinha e centro perto. Observe a praca Sem cuidados em
frente ao Mercado velho da Lagoinha. As ruas sao sujas e lixo
espalhados. Voces poderiam fazer um plano De arborizar toda
a calcada com ipes amarelos e rosa's, sendo a comunidade e
instituicoes responsaveis em cuidar. O fit festival international
De teatro deve tambem focar events na Lagoinha. Esta regiao
muito desvalorizada e com preconceito pelas areas De elite De
BH, deve ser um ponto De acolhimento urbano, ou seja,
divulgar os events, assim o mercado deve set aberto para
Venda's De produtos to do film De semana. Outras sugestoes
favor me contactar Por email.

A Lagoinha precisa urgente de
um plano de requalificação e de
execução das obras com
participação popular em todo o
É um otimo plano
processo e envolvimento dos
precisa apenas de
comerciantes para revitalização
algumas adequaçoes
do comércio. Deve-se incentivar
na área de comércio
os antiquários da Rua
no local e segurança
Itapecerica, o artesanato local e
criar um ponto de memória da
Lagoinha (como a casa da Loba,
por exemplo).

Excelente. Sou
arquiteta e urbanista
e meu projeto foi
EXCELENTE!
uma requalificação
urbana da área

Recuperação da
Praça Nossa Senhora
da Conceição na Rua
Além Paraiba com
Rua do Serro
fechada por morador
para uso particular

Gênero
Idade (em anos)

Feminino
56

Feminino
52

Feminino
38

Masculino
52

Feminino
55 anos

Prefiro não dizer
27

Feminino
62 anos

Masculino
37

CEP residencial

31255320

31210190
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

30310490
Universidade ou
Formação Técnica
Autônoma(o)/

31 130-080

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

31130200
Universidade ou
Formação Técnica
Desempregado

31080-170

Escolaridade

Ensino Médio

30421379
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

Feminino
45

Renda familiar

Não quero responder

Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

Não se aplica

30441110
31155290
Pós graduada(o) ou
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o)
de uma empresa Especializada(o)
Desempregado
pública
de 1 a 4 salários
Não quero responder entre 9 a 10 salários mínimos
mínimos
mais de 10 anos
Não se aplica
entre 6 a 10 anos

5

5

Condição de emprego

Desempregado

5

5

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

mais de 10 anos

Empregada(o) de uma empresa pública

Desempregado
uma
entreempresa
9 a 10 salários Empregador(a)
de 1 a 4 salários
Não quero responder
mínimos
mínimos
mais de 10 anos
entre 1 e 5 anos
mais de 10 anos

5

5

mais de 10 salários mínimos

5

5

Masculino
21

32606115
Universidade ou
Formação Técnica
Estudante
uma
entreempresa
9 a 10 salários de 1 a 4 salários
mínimos
mínimos
mais de 10 anos
menos de 1 ano
5

5

Actividades
educacional, cultural
e saúde

Não.

Feminino
64 anos

31615610

30140092

31230718

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

Ensino Médio

Autônoma(o)/ Empregador(a)

Empregada(o) de uma empresa pública

Dona(o) de casa

de 1 a 4 salários mínimos

mais de 10 salários mínimos

Não quero responder

Não se aplica

Não se aplica

mais de 10 anos

5

4

3

Questionário
Carimbo de data/hora

31
3/2/2021 4:37:45

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região Não, faltam alguns quesitos.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

32
2/14/2021 21:01:33

Não, faltam alguns quesitos.

33
3/1/2021 17:27:41

Não sei opinar

34
2/16/2021 11:05:17

Não, faltam alguns quesitos.

35
2/18/2021 11:02:58

36
37
38
3/12/2021 15:35:53 3/17/2021 12:20:16 2/19/2021 12:09:50

39
3/23/2021 0:01:40

40
2/11/2021 14:49:36

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Planejamento para cuidado com
população de rua e usuária de
drogas da região

Segurança é o pior
problema

Na região é comum
vermos usuários de
drogas em situação
de rua e isso dá uma
grande sensação de
insegurança, além
das construções
adjacentes estarem
em péssimo estado
de conservação.

Não sei se atende a
questões de
saneamento ou
abastecimento de
água, pelo menos não
consegui ver isso no
plano. Não sei se é área
de inundação, porque
passa córrego né? seria
legal algo tbm nesse
sentido.

Requalificação das
calçadas, praças, rede
subterrânea de cabos,
funcionamento das
câmeras de
iluminação, segurança, trânsito
videomonitoramento,
amigável ao pedestre e
Zona 30 na Rua
equipamentos públicos adequados
Diamantina, novo sistema
viário que privilegia o
andar a pé ou de bicicleta,
requalificação das
fachadas.

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns quesitos.

41
2/17/2021 13:07:31

Não, faltam alguns quesitos.

42
2/10/2021 17:49:27

43
2/10/2021 14:31:46

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns quesitos.

Iluminação Pública, Segurança,
trânsito e principalmente
Equipamentos Públicos.

Faltam praças, aterramento de fios,
requalificação de passeios e alteração no sistema
de circulação de veículos para privilegiar o
pedestre.

Não são suficientes. Faltam
Não são suficientes. Faltam espaços
espaços destinados ao lazer
destinados ao lazer público como
público como praças e
praças e parques.
parques.

Não são suficientes. Faltam
espaços destinados ao lazer
público como praças e parques.

Não são suficientes. Faltam espaços destinados
ao lazer público como praças e parques.

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

A meu ver, falta uma maior investimento em habitações de
interesse social, centros de atendimento aos usuários de
drogas e equipamentos públicos destinados às necessidades
Faltam fontes de água corrente
básicas dos grupos em situação de vulnerabilidade social que
limpas. Falta iluminação no entorno
representam uma porcentagem predominantes na região da
do Elevado.
Lagoinha (pode-se citar: lavanderias públicas ou acessíveis
financeiramente, banheiros públicos e alojamentos populares
para os moradores em situação de rua)

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes. Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer
destinados ao lazer público como
público como praças e parques.
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer
destinados ao lazer
público como praças e parques.
público como
praças e parques.

Não são suficientes. Faltam
espaços destinados ao lazer
público como praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer Não sei opinar.
público como praças
e parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Acesso os serviços de transporte
coletivo da região.

A região da Lagoinha foi meu objeto de estudo na dissertação
de mestrado na Escola de Arquitetura (UFMG)

Acesso os serviços
de transporte
Costumo fazer compras nessa região (antiquários)
coletivo da região.

Trabalho e/ou estudo na região.

Moro na região.

Passo na região
constantemente.

passo diariamente de
carro na região

Sou morador e tenho um
empreendimento na
região

Moro na região.

Moro na região.

Costumo ir à região em busca de
lazer, cultura ou práticas
religiosas.

Tenho um empreendimento na região.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
4
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 4
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Sim, elas devem ser aproveitadas,
mas não para lazer, recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer,
recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer,
não para lazer,
recreação ou descanso(encontros culturais, apresentações
recreação ou
musicais e cine Drive In como foi nos anos 50.
descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas
não para lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas não
para lazer, recreação
ou descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas não
para lazer, recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser aproveitadas,
mas não para lazer, recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
Espaços de lazer e descanso +
aproveitadas, mas não para Infraestrutura de transporte
lazer, recreação ou descanso. (descrito no próximo item)

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Segurança, Limpeza ( os catadores de material reciclável
deixam na Praça Vaz de Melo e arredores o que não
interessam. Vendas de produtos de procedência duvidosa.
Ocupação de pessoas drogadas e alcoolizadas)

tem que haver
Sim, elas devem ser transformadas
fiscalização da
em espaços de lazer, recreação ou
policia pois virou
descanso.
local de crimes

Não são suficientes.
São suficientes.
Faltam espaços
Atendem à população
destinados ao lazer
residente e usuária da
público como praças e
região.
parques.

Elas devem ser revistas e se possível criar
equipamentos de uso misto (moradia, trabalho e
lazer) para acabar com vazios urbanos e permitir
que o Complexo da Lagoinha seja um local de
destino e não de passagem. Tenho propostas de
intervenção que posso compartilhar depois.

Questionário
Carimbo de data/hora
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3/2/2021 4:37:45

32
2/14/2021 21:01:33

33
3/1/2021 17:27:41

Habitação de
Interesse Social,
Espacos publicos
que atendam
pessoas em
situacao de rua,
Gastronomia Criativa.
migrantes,
vendedores
ambulantes e
catadores de
material reciclavel.

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
Hortas urbanas (CEVAEs)
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

hortas comunitárias ou jardins de plantas específicas que
abasteçam os terreiros locais (que são muitos) na região.
Também sugere-se áreas destinadas para centros culturais
com foco em esporte ou música. De preferência que esses
equipamentos sejam de fácil acesso para as camadas
populares (moradores de vilas e favelas: Pedreira Prado Lopes
e Vila Senhor dos Passos)

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Parque.

Parque., Centro de esportes, lazer e cultura., Passarelas de
acesso a pedestres., Banheiros públicos, (MAIS) centros de
atendimentos à moradores de rua e usuários de drogas, além
de atividades que favoreçam a manutenção do comércio e
economia local a partir de um melhor aproveitamento do
Mercado da Lagoinha pelos agentes locais.

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

Nos baixios dos viadutos, a fim de evitar que estas áreas
públicas sofram intervenções de arquitetura hostil (instalação
de pedras). É necessário integrar uma estratégia de
ciclovias e rotas
ciclovias e rotas para circulação de fornecimento de habitação de interesse social para os
para circulação de
bicicleta.
moradores de rua em simultaneidade com a ocupação dos
bicicleta.
baixios por meio de espaços comuns de lazer, descanso,
mobilidade pietonal, contemplação e até mesmo habitação
popular.

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Não.

Sim.

34
2/16/2021 11:05:17

16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
de atravessamento?

feiras de arte, cultura, artesanato,
pista de skate, basquete, museu
(estilo Viaduto das Artes do
Barreiro)

praças e parques.

calçadas (acessibilidade,
iluminação, mobiliário
urbano, arborização).

calçadas (acessibilidade,
iluminação, mobiliário urbano,
arborização).

calçadas (acessibilidade, iluminação, mobiliário
urbano, arborização).

Sim.

Não sei opinar.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Sim.

Não.

Sim.

Sim.

da floresta pra lá

Feminino
31

CEP residencial

31330119

30190-020

Escolaridade

Universidade ou Formação Técnica Pós graduada(o) ou Especializada(o)

Condição de emprego

Desempregado

Não quero responder

de 1 a 4 salários mínimos

Não se aplica
5

de 5 a 8 salários mínimos
Não se aplica
4

4

Centro de esportes, lazer e cultura., Passarelas de
Parque., Centro de esportes, lazer
acesso a pedestres., Equipamentos de uso misto e
e cultura., Passarelas de acesso a
sistema de veículos sobre trilhos para permitir a
pedestres.
circulação nas áreas com grande aclividade.

calçadas
calçadas (acessibilidade,
(acessibilidade,
iluminação, mobiliário
iluminação, mobiliário
urbano, arborização).
urbano, arborização).

Feminino
28

de 1 a 4 salários mínimos

Centro de esportes, lazer e
cultura., Passarelas de
acesso a pedestres.,
Parque., Centro de esportes, lazer e Parque., Centro de esportes,
Bonde, Ciclovia e
cultura., Passarelas de acesso a
lazer e cultura., Base da
equipamentos de uso
pedestres.
guarda municipal
misto para moradia e
comércio.

Elas devem ser revistas e se possível criar
equipamentos de uso misto (moradia, trabalho e
lazer) para acabar com vazios urbanos e permitir
que o Complexo da Lagoinha seja um local de
destino e não de passagem. Tenho propostas de
intervenção que posso compartilhar depois.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

Masculino
27

5

Equipamentos de Uso Público
voltados à integração modal de
transportes e incentivo ao uso de
transporte não motorizado
Equipamentos públicos banheiros com vigia, base da (acessos e circulação de
guarda municipal, Centro de pedestres e bicicletas,
esportes
transposição da barreira física
formada pelo complexo de
viadutos, pontos de carregamento
de veículos elétricos)

43
2/10/2021 14:31:46

praças e parques.

Gênero
Idade (em anos)

menos de 1 ano

Espaço para pequenos comércios,
feiras, produtores e/ou artesãos e
artistas, conjugado ao espaço de
lazer. Se a proposta de lazer,
recreação ou descanso não estiver
conjugada a alguma modificação no
intenso fluxo de veículos e a
inclusão de comércio/serviços,
creio que as intervenções podem
não ser muito bem aproveitadas
pela população.

42
2/10/2021 17:49:27

calçadas (acessibilidade,
iluminação, mobiliário urbano,
arborização).

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

Essas áreas precisam ser
de uso misto, ou seja,
moradia, trabalho e lazer.
Nossa proposta é a volta
da Praça Vaz de Melo com
prédios, galerias de lojas e
um grande largo onde
seria um ponto turístico, o
marco zero da cidade.
Nesse caso, o trânsito
seria subterrâneo.

41
2/17/2021 13:07:31

alçadas (acessibilidade, iluminação, mobiliário urbano,
arborização). ciclovias e rotas para circulação de bicicleta.
integração e acessos às estações e pontos de embarque e
desembarque de transporte coletivo. praças e parques

É importantíssimo fazer
manutenção daquela passarela.
Melhorar acesso aquela praça Pisa
na Fulô. E com certeza, dar maus
possibilidade de segurança pra
ciclistas andarem cortarem aquele
complexo em vida

Renda familiar

40
2/11/2021 14:49:36

Feira, centro
comercial.

Mais importante do que as intervenções infra-estruturais do
Plano em si, é essencial um plano estratégico para
manutenção da população residente, atendimento aos
usuários de drogas e moradores de rua. Essa proposta é
importante para que um possível processo de enobrecimento
urbano (gentrificação) não afete diretamente na expulsão ou
limpeza urbana dos grupos em situação de vulnerabilidade
social JÁ existentes na região. A região deve e precisa passar
por melhorias urbanas, mas os impactos diretos ou indiretos
às camadas populares devem passar por um estudo de
impacto, serem esclarecidos à população de forma
transparente e participativa.

Autônoma(o)/ Empregador(a)

39
3/23/2021 0:01:40

Centro de esportes, lazer e cultura. Parque.

Na Praça do Peixinho

35701568
Universidade ou
Formação Técnica
Desempregado
de 1 a 4 salários
mínimos
entre 1 e 5 anos

36
37
38
3/12/2021 15:35:53 3/17/2021 12:20:16 2/19/2021 12:09:50
Eu acho legal a questão
Eu acho que não é
da recreação, mas a
fácil lidar com o
longo prazo isso
problema dos
envolve projetos
usuários de drogas
sociais constantes para
em situação de rua
atrair juventude e
que tem na região, e
manutenção dos
acho que
equipamentos, o que
transformar a região
fechamento dos
nem sempre ocorre.
em áreas de
locais ou instalação
Esse é o único motivo
recreação faz com
de base de segurança
que eu colocaria como
que eles utilizem
publica
dificultador. Talvez
como moradia e
uma mesclagem de
banheiro. Acho que
comércio e lazer, ou
seria mais
um parque interessante uma
novamente, com
destinação mais
manutenção. Senão a
movimentada, como
longo prazo pode ser
uma feira, "feirinha
novamente
da lagoinha".
abandonado.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura.

Centro de esportes,
Parque., Centro de esportes, lazer e cultura.
lazer e cultura.

Não sei opinar.

35
2/18/2021 11:02:58

Sim.

Tenho 2 ideias. A primeira é transformar o
complexo em via subterrânea; o tecido urbano
deveria ser refeito e a quadras seriam entregues
a iniciativa privada para empreendimentos
imobiliários, uma vez que ela seria responsável
A cada 300m conectando com as pela obra de aterramento do complexo. A
principais ruas do Carlos Prates segunda é criar uma esplanada ligando a praça
do peixe ao metrô; ao longo do caminho
haveriam lojas como se fosse uma galeria a céu
aberto; na parte próxima à praça seriam
construídos edifícios para habitação social e
salas comerciais.

Substituir o complexo da
Lagoinha por uma via
subterrânea e no lugar
dela, refazer a Praça Vaz
de Melo com
empreendimentos de
habitação social e salas
comerciais.

No final da Rua Bonfim com R.
Paquequer e no início da Av. Dom
Pedro II. Um acesso direto entre
metrô e rodoviária, sem passar por
fora das estações também seria
muito bem-vindo.

Pensar em equipamentos
públicos nesses espaço
remanescente de obra e nos
baixos dos viadutos. É preciso
dar uma função social para os
baixos. Viaduto Nansen
Araújo é um exemplo.

Considero a abordagem e as
propostas do planto bastante
pertinentes e importantíssimos
para a requalificação da lagoinha
sem a expulsão dos moradores
O plano é muito vago, mas está baseado em boa
atuais. A região tem uma
análise da região.
localização estratégica a ser
melhor aproveitada e uma
importância histórica que merece
ser resgatada para a cidade.

Criar um Shopping Popular

Bom e importante plano. COntudo
não dá conta dos atuais usos do
espaço que envolvem a cracolândia
e outros, e também tem-se o perigo
da "gentrificação" do espaço, com
aprovado
expulsão dos moradores antigos e
já existentes do bairro. É
necessário que esses temas sejam
inclusos do projeto, de forma
democrática, real e objetiva.

Achei bem legal, mas
Eu achei muito
não sei como vocês
bacana, trazer vida
irão atingir o
para aquela região
adensamento nas áreas
vai ser um ganho
que estão propostas
muito grande para a
para tal. Espero que
cidade.
funcione.

O plano é somente
intenção. Faltou deixar
claro a destinação de
recursos para o Plano
Diretor Local.

Muito inteligente o plano, tem
grande potencial de dar certo.
Como sugestão acredito que tornar
o bairro na área baixa (R. Além
Paraíba, Itapecerica e Bonfim) um
pólo cultural, para que seja atrativa
para empreendimentos que
conservem os imóveis antigos e se
façam cafés, bares e afins, seria de
grande potencial para dar uma
nova vida à região.

Masculino
75 anos

Feminino
30

Masculino
43

Feminino
28

Masculino
38

Masculino
34

Masculino
40

Masculino
38

Masculino
40

30180140

33913540
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Estudante

31110250
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

30672540
31140450
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o)
de
Empregada(o) de uma
uma
empresa
de 5 aempresa
8 salários
entre 9 a privada
10 salários

31110340
Universidade ou
Formação Técnica
Autônoma(o)/

31010430
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o)
de uma empresa

31210470
Universidade ou Formação
Técnica
Autônoma(o)/

30130-006
Universidade ou Formação
Técnica
Autônoma(o)/ Empregador(a)

30180102
Autônoma(o)/ Empregador(a)

Universidade ou Formação Técnica
Aposentada(o)

entre 1 e 5 anos

uma
mais empresa
de 10 salários
mínimos
mais de 10 anos

mínimos
Não se aplica

5

5

5

Feminino
29

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

mínimos
menos de 1 ano

Empregador(a)
pública
de 1 a 4 salários mínimos de 1 a 4 salários mínimos

Empregador(a)
entre 9 a 10 salários mínimos mais de 10 salários mínimos

Não quero responder

mais de 10 anos

Não se aplica

mais de 10 anos

Não se aplica

mais de 10 anos

5

5

5

5

5

3

Questionário
Carimbo de data/hora

44
4/13/2021 18:55:22

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região Não, faltam alguns quesitos.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

45
3/2/2021 10:07:43

Sim, atende aos quesitos necessários.

46
3/11/2021 18:03:35

Não, faltam alguns quesitos.

47
48
3/2/2021 21:28:25 2/17/2021 13:27:54

Não sei opinar

49
4/12/2021 11:30:06

50
4/5/2021 1:03:58

51
52
53
54
4/7/2021 18:32:49 2/15/2021 23:42:43 3/20/2021 7:52:59 3/27/2021 13:22:15

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns Não, faltam alguns
quesitos.
quesitos.

Não, faltam alguns Não, faltam alguns
quesitos.
quesitos.

região
completamente
degradada

Iluminação Pública, Segurança,
equipamento público

área de entretenimento,
segurança..

Equipamentos e
projetos para
população em
situação de rua e
investimentos
sociais

infraestrtura
mobilidade, limpeza, Equipamentos
acessibilidade,
públicos e
transporte
segurança
integrado, etc.

Segurança Alimentar
e Nutricional

Não são suficientes. Faltam
espaços destinados ao lazer
público como praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

a segurança é um problema crítico; apesar de existir policiamento, não é suficiente e não
consegue limpar o bairro dos drogados que moram nas ruas e que perrturnam a paz dos
moradores, são problema de saúde pública, imundam a Pra;ca Vaz de Melo e a Rua Itapecerica e
o inicio da Rua Além Pariba. A Polícia diz que não pode fazer nada, pois o Ministério Público não
permite. Mas , nós, moradores normais não temos liberdade de ir e vir nessa praça tomada por
essas pessoas. Quanto ao transporte , trânsito, o estacionamento em dois lados de ruas estreitas,
ou mesmo em um lado dificulta sua fluidez. incomoda os moradores que não têm garagem em
casa e ficam sem ter onde estacionar seus próprios carros. Outro problema: os passeios de
quadras onde praticamente não há moradores são esburacados. Não temo nem um quarteirão
onde possamos caminhar. OUTRO problema : a imundície no entorno dos ferros velhos e a
INSEGURANÇA que eles trazem por fazerem de forma escondida a recepção de materiais (
cabos, fios, cobre, aluminio, ferro) furtados das vias públicas. Quanto aa ILUMINACAO PUBLICA,
poderia ser melhorada a fim de ajudar na restauração do valor histórico do bairro da Lagoinha,
com a CEMIG e PROVEDORES de INTERNET providenciando a troca daqueles cabos
constantemente furtados por instalacões mais adequadas ao bairro ANTIGO e HISTORICO>
Fazer algo como , por ex, em Sao Joao del REY!

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público como praças e parques.

Não são suficientes. Faltam espaços
destinados ao lazer público como praças e
parques.

Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público como praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
São suficientes. Atendem à população
destinados ao lazer
residente e usuária da região.
público como praças
e parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Moro na região.

Costumo visitar parentes e/ou amigos
nessa região.

Costumo fazer compras nessa região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Sou arquiteta e preto serviços a um cliente
Costumo visitar parentes e/ou
na Lagoinha, mas que não está inserido na
amigos nessa região.
mancha desta OUC

Trabalho e/ou
estudo na região.

Costumo fazer
compras nessa
região.

Costumo fazer
Utilizo os serviços
compras nessa
de saúda da região.
região.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
5
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 3
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

5

5

3

5

5

4

5

5

5

5

5

5

3

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

5

5

2

5

5

5

4

5

4

5

5

5

5

2

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

Sim, elas devem ser aproveitadas, mas não para lazer, recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser transformadas em
espaços de lazer, recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser aproveitadas, mas não para lazer, recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Acho muita área para este fim, que terá
um custo de manutenção elevado. É
preciso mesclar ocupação com área de
lazer. Seja de moradia ou de comércio e
Serviços

Sim, elas devem ser
transformadas em espaços de
lazer, recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas
não para lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Falta uma articulação e qualificação das áreas da região para facilitar o caminhamento de pedestres com
alternativas que de fato possam estimular o uso do modo a pé em acesso à infraestrutura comercial e de
mobilidade (Estações do Metrô, Rodoviária, Shoppings populares etc). Há uma descontinuidade das calçadas,
associado ao problema de deposição de lixo, falta de segurança, dentres outros. Esta descontinuidade ocorre
também nas vias dos bairros, trazendo problemas para a circulação.

Questionário
Carimbo de data/hora

44
4/13/2021 18:55:22

DEVERIAM SER PROVEITADAS COMO ESTACIONAMENTO HUMANIZADO, INCLUINDO
ARVORES, CANTEIROS E ATÉ HORTAS COMUNITARIAS REGULADAS E APOIADAS PELA
PREFEITURA, A FIM DE DIMINUIR A CIRCULAÇAO DE CARROS PELAS RUAS ESTREITAS DO
12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
BAIRRO E A FIM DE RESOLVER O GRANDE PROBLEM QUE 'O FATO DE AS RUAS SE TORNAREM
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
ESTACIONAMENTOS PARA QUEM TRABALHA NO BAIRRO. OS PROPRIOS MORADORES MUITAS
aproveitadas para outros fins que não lazer e
VEZES NÃO TÊM ONDE ESTACIONAR SEUS PROPRIOS AUTOMOVEIS, JÁ QUE OS DOIS LADOS
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
DAS ESTREITAS RUAS SÃO TOMADOS POR TERCEIROS, QUE ESTACIONAM SEM QULQUER
essas áreas?
FISCALIZAÇÃO DA BHTRANS. UM GRANDE ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO NAQUELA
AREA, BONITO, ARBORIZADO, BEM FEITO, COM ALGUNS CANTEIROS E AINDA COM ESPAÇOS
DE HORTAS COMUNITÁRIAS SERIAM BEM-VINDOS!!!

45
3/2/2021 10:07:43

Dependendo do tamanho da área a ser
trabalhada e da disposição dos acessos,
poderiam ser inseridos também alguns
equipamentos, tais como: espaço cultural,
lanchonetes, etc.

46
3/11/2021 18:03:35

Dependendo do local e tamanho da área, a mesma poderá ser utilizada para a área de lazer, mas com
tratamento de ruido e garantia de segurança.

47
48
3/2/2021 21:28:25 2/17/2021 13:27:54

Comércio,
restaurante

comércio popular

49
4/12/2021 11:30:06

Centros empresariais com espaços de
recreação, lazer e descanso

50
4/5/2021 1:03:58

Centro cultural, com oficinas a
propiciar atividades manuais e
criativdades.

51
52
53
54
4/7/2021 18:32:49 2/15/2021 23:42:43 3/20/2021 7:52:59 3/27/2021 13:22:15

Atividades
Banheiros públicos
produtivas
feiras quadras de
geradoras de
basquete
emprego e renda

Atividade fisica e
cultural (espaços
para encontros
culturais)

implantação mista
Parque., Centro de esportes lazer e
esportes, lazer e
cultura e atividade
cultura.
produtiva geradora
de emprego e renda

Parque., Centro de
esportes, lazer e
Parque., Centro de
cultura., Passarelas esportes, lazer e
de acesso a
cultura.
pedestres.

Áreas para hortas de
agricultura urbana

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Centro de esportes, lazer e cultura., Passarelas de acesso a pedestres., PARQUES somente APÓS
SEREM RESOLVIDOS OS SERISSIMOS PROBLEMAS SOCIAIS DA REGIÃO DA lAGOINHA. SEM
ISSO, O INSUCESSO DAS INICIATIVAS É GARANTIDO. NO LUGAR DE PARQUE EMBAIXO DOS
VIADUTOS DEVERIAM CONSTRUIE ESTACIONAMENT PARA QUEM TRABALHA NO BAIRRO DA
Parque., Centro de esportes, lazer e cultura., Passarelas de acesso a pedestres., Oficinas e laboratórios com
Parque., Centro de esportes, lazer e cultura.,
LAGOINHA, ESTACIONAMENTO HUMANIZADO, COM ARVORES, E CANTEIROS, DESTA FORMA
cursos profissionalizantes para jovens e idosos; Conjuntos residenciais para para atender a carência de
Passarelas de acesso a pedestres.
RETIRANDO IMENSA CIRCULAÇÃO DE CARROS DAS RUAS ALEM PARAIBA , ITAPECERICA,
moradias, mas com tratamentos urbanísticos para minimizar os impactos;
bONFIM, E RESOLVENDO A QUESTÃO DA FLUIDEZ DO TRÂNSITO E DAS VAGAS PARA OS
PROPRIOS MORADORES!! AS VEZES CHEGAMOS EM CASA E NÃO TEMOS ONDE ESTACIONAR!!!
da Area

Centro de esportes,
lazer e cultura.,
Passarelas de acesso Parque., Centro de esportes, lazer e
Centro de esportes, lazer e
Passarelas de
a pedestres.
cultura., Passarelas de acesso a pedestres. cultura.
acesso a pedestres.,
Restaurante

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

CONTRARIAMENTE A CRIR, DEVEM SIM SER RETIRADOS OS ESTACIONAMENTOS DAS RUAS, E
DEVE SER CRIADO UM GRANDE ESTACIONAMENTO HUMANIZADO COM ARVORES E
CANTEIROS NA AREA EMBAIXO DOS VIADUTOS DA LAGOINHA. SE FOSSE CRIADO PARQUE
calçadas (acessibilidade, iluminação,
ELE SERIA TOMADO PELOS DROGADITOS E PELOS OUTROS MORADORES DE RUA QUE NÃO
mobiliário urbano, arborização).
QUEREM TRABALHAR NEM RECEBER APOIO DAS INSTITUIÇÕES, MAS QUE PREFEREM VIVER
DO QUE ESMOLAM E RECEBEM DE GRAÇA, SEM TER QUE TRABALHAR!!!

Todos acima, exceto vagas de estacionamento nas vias.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

Estruturar um plano que irá garantir
segurança. Sem isto, as áreas irão
degradar rapidamente. A segurança é tão
ciclovias e rotas para circulação
melhor quanto mais gente circular,
de bicicleta.
iluminação adequada e usos mistos. As
praças precisam estar inseridas em áreas
empresariais e comércio

praças e parques.

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
praças e parques.
desembarque de
transporte coletivo.

ciclovias e rotas para
circulação de
bicicleta.

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Sim.

Sim.

Além de se pensar nos "grandes
atravessamentos" próximos as estações do
Carlos Prates e Lagoinha (complexo junto a
SOBRE A AVENIDA ANTONIO CARLOS; DEVE SER IMPLEMENTADO OUTRO PONTO DA PRACA área do "Parque" proposto), poderiam ser
16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
VAZ DE MELO PARA A RODOVIARIA, OBVIAMENTE DEPOIS DE RESOLVIDO O PROBLEMA DOS pensados outros atravessamentos que
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
DROGADITOS E MORADORES DE RUA QUE NÃO QUEREM TRABALHAR E QUE OCUPAM DE
pudessem conectar melhor a região
de atravessamento?
"central" com as regiões do Carlos Prates
MODO CONTRÁRIO AA NOÇÕES MÍNIMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA TODA AQUELA ÁREA.
(Barro Preto/Carlos Prates) Lagoinha
(Carlos Prates/Lagoinha/Avenida Olegário
Maciel) e Colégio Batista (Rua Varginha).

Não sei opinar.

Das 4 estações de metrô que operam na Área Central, 2, delas, estão na região de estudo do Plano. E
necessário fazer um estudo para definir estes pontos adicionais de atravessamento da linha de metrô para
pedestre. As áreas lindeiras à linha do Metrô são muito adversas para o pedestre. Assim, tem que pensar caso
a caso. Sugiro, uma ligação - além da passarela da Estação Carlos Prates - para atender à região do Forum
Lafaiete, hospitais, região militar e aos pontos de embarque e desembarque do serviço de transporte coletivo
ao longo da Avenida do Contorno. E a outra, seria para fazer ligação deste ponto adicional de atravessamento
com a área da Rodoviária e dos shoppings populares (área com grande vitalidade) localizados na região da
Avenida Oiapoque, Curitiba, Guaicurus, São Paulo e Caetés para desafogar a passarela de ligação com a
Estação Lagoinha e atender a uma série de atravessamentos que se dão por dentro da Estação Rodoviária.
Observo que as passarelas de acesso ao Metrô de Belo Horizonte, são estreitas, não possuem iluminação e
sofrem com a questão da segurança e apresentam espaço insuficiente para o volume de pedestres.

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

O PLANO ME PARECEU MUITO GERAL, SM ATACAR DE FATO OS PROBLEMAS ESPECÍFICOS
QUE DIFICULTAM E DETERIORAM A QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES
TRABALHADORES, ESTUDADOS, HONESTOS, DECENTES, PAGADORES DE IMPOSTOS, . A
LAGOINHA TEM FAMILIAS QUE MORAM EM BOAS RESIDÊNCIAS, EM CASA SIMPLES E
CONSERVADAS, EM BARRACOS LIMPOS, EM PRÉDIOS SIMPLES E RESPEITÁVEIS, ALÉM DAS
INSTALAÇÕES PRECÁRIAS E ABANDONADAS OU MALCUIDADAS QUE ALI TAMBÉM EXISTEM ,
O PLANO PREVE GRANDES INVESTIMENTOS? O MELHOR SERIA FAZER INVESTIMENTOS
PEQUENOS, E EM GRANDE NÚMERO, INVESTIMENTOS DE BOM GOSTO, BONITOS, MAS
PEQUENOS, MAIS AO GOSTO DE SEUS MORADORES,E SEMPRE MELHORANDO A QUALIDADE
DE VIDA DOS MORADORES.

Gênero
Idade (em anos)

Feminino
69

CEP residencial

31210090

Escolaridade

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

Condição de emprego

Aposentada(o)

Empregada(o) de uma empresa pública

Empregada(o) de uma empresa pública

Renda familiar

de 1 a 4 salários mínimos

Não quero responder

mais de 10 salários mínimos

Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

mais de 10 anos

Não se aplica

5

5

Rodoviária

Este plano vai orientar um processo de mudança necessário nesta região.

Masculino
66

Não.

Masculino
36

É um plano ambicioso pois ataca várias
frentes sem ordem de prioridade. Para um
Urbanismo qualificado em áreas já
ocupadas é necessário primeiramente
qualificar esta ocupação que será o
principal ponto para atrair novos
investidores da iniciativa privada. O eixo
estruturante deveria ser ações que irão
garantir segurança. Segurança ao
investidor, segurança do pedestre,
segurança patrimonial.

BH vem de mudanças
importantes nos últimos 20 anos,
acompanhar e propor novas
mudanças exige vislumbrar
espaços hoje ociosos em espaços
produtivos e criativos. BH precisa
despertar nossos jovens para
fomentar a educação e o respeito
com o passado não tão distante;
assim se promoverá respeito aos
cidadãos mais antigos.

Atenção a
população que
circula ou mora nas
ruas . criação de
galpão para coleta
e separação de
reciláveis. moradia
social e incentivo a
projetos sociais

Trata-se, na minha
opinião, de uma
proposta. Sugiro um
estudo de
atratividade
econômica, social e
cultural.

Estou muito feliz
com o Plano.
Animado e pronto
Ainda não sei opinar
para ajudar no que
estiver ao meu
alcance

Feminino
50 anos

Masculino
57 anos

Feminino
55

Masculino
74

Masculino
27

30575010
Universidade ou Formação
Técnica
Autônoma(o)/ Empregador(a)

31015080
34006 086
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o)
de Especializada(o)
Autônoma(o)/
uma
Empregador(a)
de 5 aempresa
8 salários
mais de 10 salários

31130070
30220330
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Empregada(o) de
Empregador(a)
uma
entre 9 a 10
de 5 aempresa
8 salários

Feminino
68 anos

Feminino
57

30720430

30220410

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

Não se aplica

30441042
30350220
30310510
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Pós graduada(o) ou Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o)
de Especializada(o)
Empregada(o) de
Autônoma(o)/ Empregador(a)
uma
uma
entreempresa
9 a 10
mais empresa
de 10 salários
mais de 10 salários mínimos
salários mínimos mínimos
entre 6 a 10 anos entre 1 e 5 anos
Não se aplica

entre 1 e 5 anos

mínimos
entre 6 a 10 anos

mínimos
Não se aplica

salários mínimos
mais de 10 anos

mínimos
Não se aplica

5

5

5

5

5

5

5

5

5

de 5 a 8 salários mínimos

Masculino
55

Questionário
Carimbo de data/hora

55
3/17/2021 11:55:42

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região Não, faltam alguns quesitos.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

56
2/11/2021 0:58:57

Não, faltam alguns quesitos.

57
2/12/2021 18:58:51

58
2/10/2021 16:07:19

59
2/20/2021 12:47:17

60
61
3/20/2021 10:34:25 2/11/2021 12:20:20

Insuficiente em grande parte dos
quesitos, principalmente na área que
compreende a região da Lagoinha e
próximo à Rodoviária

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns quesitos.

Equipamentos
públicos, praças,
iluminação,
segurança,
saneamento, áreas
verdes, calçadas
largas, preservação
do patrimônio
histórico, espaços
para usos públicos

Infra estrutura para
suporte aos
segurança; espaços públicos com foco no pedestre e integrados (entre si e com a malha/rede moradores de rua da
da cidade)
região. Não de
acolhimento, mas de
ajuda mesmo.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não sei opinar

62
2/11/2021 13:52:11

63
3/17/2021 14:03:45

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns quesitos.

Gostaria que houvessem soluções
para a conexão com a Av. Cristiano
Machado principalmente de
bicicleta.

A região limita muito a acessibilidade de pedestres e
ciclistas, é uma área que privilegiada o uso de veículos
motorizados. É preciso que sejam implantadas
ciclovias, calçadas e novas travessias.

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

Segurança ruim, Mobilidade dificultada, utilização inadequada dos espaços
sob os viadutos, limpeza urbana precária, acesso e integração irregular dos
Iluminação pública, segurança, manutenção das calçadas e trânsito
modais de transporte, estrutura ruim de locomoção a pé e modo de
propulsão humana

A região que abrange a proposta da
Operação Centro-Lagoinha, na área
que compreende especificamente o
Centro, é bem servida de infraestrutura
de água e energia, transporte e
equipamentos públicos. Conforme de
adentra a região da Rodoviária e, mais
especificamente, o Bairro Lagoinha,
verifica-se carência de transporte
público intra-bairro e tornam-se
comprometidas as condições de
acessibilidade de pedestres e ineficaz a
iluminação pública.

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público como
praças e parques.

Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público como praças e parques.

Não são suficientes. Faltam espaços
destinados ao lazer público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público como praças e parques.
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

São suficientes.
São suficientes. Atendem à
Atendem à
população residente e usuária da
população residente
região.
e usuária da região.

Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao
lazer público como praças e parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Trabalho e/ou estudo na região.

Acesso os serviços de transporte coletivo da região.

Desenvolvo pesquisa acadêmica
relacionada com a área da Lagoinha

Costumo fazer
compras nessa
região.

Costumo fazer compras nessa região.

Moro na região.

Costumo visitar
Utilizo como passagem nos
parentes e/ou
deslocamentos pela cidade.
amigos nessa região.

Acesso os serviços de transporte coletivo da região.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
5
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

5

5

5

5

5

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 5
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer, recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas
não para lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas
em espaços de lazer, recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas em espaços de
lazer, recreação ou descanso.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Sim, elas podem ser transformadas em espaços de lazer, recreação ou
descanso. Mas os espaços sob os viadutos, também, podem ser utilizados
Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer, recreação ou descanso.
como área de apoio a atividades como da Guarda Municipal, PM, SLU, etc...

Sim, elas devem ser
Sim, elas devem ser transformadas em aproveitadas, mas
espaços de lazer, recreação ou
não para lazer,
descanso.
recreação ou
descanso.

Questionário
Carimbo de data/hora

55
3/17/2021 11:55:42

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
Áreas de apoio a atividades como da Guarda Municipal, PM, SLU, etc...
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

56
2/11/2021 0:58:57

57
2/12/2021 18:58:51

58
2/10/2021 16:07:19

59
2/20/2021 12:47:17

A região também poderia abrigar feiras e espaços de comércio.

A ideia de ocupação
para lazer,
recreação ou
descanso é atrativa e
é a melhor, mas não
A região carece de áreas verdes, locais
sei se é a mais viável,
a distância é grande e inóspita, questiono a eficácia. Ver comentário no final
de convívio e melhores condições de
principalmente pelo
mobilidade para os pedestres.
acesso a essas áreas
e a segurança. Claro
que da forma como
se encontra não
funciona

60
61
3/20/2021 10:34:25 2/11/2021 12:20:20

62
2/11/2021 13:52:11

63
3/17/2021 14:03:45

A área da esquina da
Rua Bernardo
Cisneiro com
Paranaíba foi
invadida e está
sendo
comercializada. A
prefeitura deveria
intervir e demolir o
que foi construído no
local, transformando
em um espaço
público,

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Parque., Centro de esportes, lazer e cultura., As passarelas normalmente
são subutilizadas. Nesta região com certeza também será, em virtude da
segurança. Porém podem ser melhoradas caso haja a área de apoio, com
monitoração e fiscalização de segurança diária.

Parque., Centro de esportes, lazer e cultura., Passarelas de acesso a pedestres., Espaço para
realização de eventos/convenções e prédios institucionais

Parque., Centro de esportes, lazer e
cultura., Passarelas de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres., Mirante

Passarelas de acesso a pedestres.

Centro de esportes,
Parque., Centro de esportes, lazer e
Passarelas de acesso lazer e cultura.,
cultura., Passarelas de acesso a
a pedestres.
Passarelas de acesso
pedestres.
a pedestres.

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

vagas de estacionamento nas vias.

calçadas (acessibilidade, iluminação, mobiliário urbano, arborização).

calçadas (acessibilidade, iluminação,
mobiliário urbano, arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas (acessibilidade, iluminação, mobiliário urbano, arborização).

integração e acessos
às estações e pontos ciclovias e rotas para
calçadas (acessibilidade, iluminação,
de embarque e
circulação de
ciclovias e rotas para circulação de bicicleta.
mobiliário urbano, arborização).
desembarque de
bicicleta.
transporte coletivo.

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Sim.

Não.

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Poderia ser implantados mais de um acesso entre a área central e lagoinha,
16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
mas não com características das passarelas atuais. Talvez como vias
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
pedestres/bicicletas, mais largas, com ajardinamentos espaços de descanso
de atravessamento?
sobre o metrô.

Não sei opinar.

Sim.

Parque., Centro de esportes, lazer e cultura.,
Passarelas de acesso a pedestres.

Não sei opinar.

Alargamento de todas as passarelas,
acesso direto do metrô para a
rodoviária (pode ser segundo piso).
Da rodoviária também seria bom
conseguir ir direto para a praça do
peixe e Av. Dom Pedro II. Uma
reflexão sobre a região da Bias
Fortes, Vdt Helena Greco, R. Entre
Rios também seria importante, assim
como R. Conquista e R. Uberaba. O
Vdt. Helena Greco acaba sendo uma
grande barreira para pensar
conexões na região. Para modos
ativos, uma passagem a cada 200m
no máximo seria bom.

áreas que sobraram
das obras viárias
junto ao Complexo
da Lagoinha

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

Este plano parece muito bem estruturado. Com certeza o custo deve ser
muito alto, principalmente em função dos imóveis tombados que têm
legislação específica e muito rigorosa. Mas que deve ter uma atenção
especial, haja vista a grande quantidade de casas em mau estado de
conservação, abandonadas e utilizadas de forma irregular. Uma outra
abordagem que deveria ter uma atenção especial é em relação aos
homeless, catadores que mantém lixo acumulado em todo o espaço,
principalmente nos ajardinamentos, acessos aos viadutos e ao longo da Rua
Itapecerica.
Caso haja uma formatação de travessias entre o centro e a lagoinha, entre a
lagoinha e os bairros que ficam próximos ao túnel haverá uma redução da
exposição de pedestres "principalmente moradores de rua" ao risco de
acidentes.

O plano apresenta muitas propostas consisistes e relevantes para a região. Apresento algumas
sugestões que podem agregar para o sucesso da proposta:
1. A área do plano deveria ser ampliada para englobar o entorno da Praça Sete, que encontra-se
igualmente degradada. 2. A Rua Guaicurus poderia ser transformada num polo institucional, com a
instalação de órgãos públicos nos prédios vazios e subutilizados, a exemplo do novo fórum do TRT.
3. Valorizar a vocação para o comércio popular no entorno do Shopping Oiapoque, tornando o local
um destino turístico e de negócios, a exemplo da Rua 25 de Março em São Paulo. 4. Em parceria com
o Governo Estadual, trabalhar para a transferência da rodoviária para o bairro São Gabriel. O prédio
atual seria transformado num terminal de ônibus metropolitano, como já previsto.
5. Solicitar a Secretaria de Patrimônio da União a doação do terreno localizado na Av. do Contorno,
esquina com Rua Januária, para a instalação de áreas institucionais ou de cultura/lazer. Uma opção
seria a construção da nova sede da Guarda Municipal no local.

Acredito que é de fundamental
importância evitar que tais
intervenções promovam o processo de
gentrificação da área, em função das
possibilidades de renovação de usos e
Imprescindível
aumento de custo de vida na região e
que o poder público busque um
equilíbrio entre as propostas de
adensamento e as demandas de
preservação patrimonial da região.

As propostas para ambos os lados da Andradas me parecem boas. Poderiam ser mais
ambiciosas, propondo mudanças em regramentos incompatíveis com o "discurso":
afastamentos zero (inclusive frontal); ventilação mecânica em banheiros; e outros. Pensem
em Barcelona, Paris e Palermo em Buenos Aires. Ou até Copacabana, no Brasil. Verdadeiro
adensamento, múltiplo uso e "olhos na rua", com otimização da infra urbana. Isso, ao meu
ver, é o problema do PD atual: concebido para promover o adensamento, múltiplos usos e
otimização da infra pública por um lado, pelo outro aumentou as dificuldades físicas para
atingir este objetivo, ao aumentar afastamentos e não ser coordenado com uma revisão do
anacrônico código de obras, por exemplo.
Creio que o maior desafio da região é resolver o problema da enorme distancia entre o centro
e a Lagoinha, atualmente ocupado por um complexo autoviário. A ocupação das áreas
remanescentes com parques e áreas de lazer, que a princípio parece razoável, pode na
verdade criar oásis inacessíveis que rapidamente se degradariam. Uma extensão do centro,
conectando-se este à Lagoinha, através de uma malha orientada ao pedestre, com múltiplas
ocupações seria uma ideia. Todavia, trata-se, a primeira vista, de um investimento massivo
com pouca sustentabilidade econômica. Pode uma mega-estrutura que supere a malha
automobilística da Andradas ser equacionada economicamente? Sugiro que a resposta para
isso possa vir através de um concurso para um Masterplan para a faixa entre Centro e
Lagoinha, onde times multidisciplinares proporiam soluções economicamente viáveis.

Gênero
Idade (em anos)

Masculino
54

Masculino
24

Feminino
32

Masculino
44

Masculino
50

CEP residencial

30.240-050

31050175

30411-170

Escolaridade

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

Universidade ou Formação Técnica

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

Condição de emprego

Empregada(o) de uma empresa pública

Desempregado

Estudante

30310120
30130009
Pós graduada(o) ou
Pós graduada(o) ou Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o)
de
Autônoma(o)/ Empregador(a)
uma
mais empresa
de 10 salários
mais de 10 salários mínimos
mínimos

31235110
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

Achei o plano muito bem estruturado, englobando
todos os pontos que precisam de atenção para que a
Lagoinha se torne um espaço mais agradável e
acessível a todos. A região da Lagoinha tem grande
importância histórica e cultural para BH. É uma área
central que é muito mal aproveitada. Infelizmente
tornou-se a casa de muitas pessoas desabrigadas e até
mesmo viciados em droga. A presença dessas pessoas
gera grande quantidade de lixo na região e acaba
gerando receio e medo naqueles que precisam circular
ali. A região também é pouco convidativa ao uso da
bicicleta, para fins de mobilidade urbana, e ao trânsito
de pedestres, que possuem uma área muito limitada
para circular em meio ao complexo viário.

Acho que deve
realmente ser
implementado e não
ficar só na promessa.
Trabalho também na
região e até então só
temos promessas de
que vão cuidar do
patrimônio que é a
Lagoinha, mas por
enquanto até agora
nada saiu do papel.

Masculino
56

Feminino
28

Masculino
27

Renda familiar

mais de 10 salários mínimos

de 1 a 4 salários mínimos

Não quero responder

Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

mais de 10 anos

Não se aplica

entre 1 e 5 anos

Não se aplica

Não se aplica

uma
de 1 aempresa
4 salários
mínimos
mais de 10 anos

31846290
30421-345
Pós graduada(o) ou
Universidade ou Formação Técnica
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Empregada(o) de uma empresa
Empregador(a)
privada
de 1 a 4 salários
de 1 a 4 salários mínimos
mínimos
Não se aplica
Não se aplica

5

5

3

5

5

5

5

5

Masculino
24
30720476
Universidade ou Formação Técnica
Estudante
mais de 10 salários mínimos
Não se aplica
5

Questionário
Carimbo de data/hora

64
3/31/2021 17:23:45

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região Não, faltam alguns quesitos.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

65
66
67
68
3/19/2021 23:23:49 2/11/2021 10:34:00 2/10/2021 19:04:49 3/17/2021 14:28:19

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

69
2/14/2021 15:41:54

Não sei opinar

70
71
72
73
74
75
3/1/2021 16:51:46 3/30/2021 15:02:03 3/20/2021 12:20:39 3/22/2021 7:58:12 2/24/2021 17:06:46 3/20/2021 7:49:18

Sim, atende aos
quesitos
necessários.

acessibilidade,
iluminação, limpeza, segurança,
segurança
banheiros públicos,
pias

Não, faltam alguns
quesitos.

76
2/10/2021 15:39:56

77
2/10/2021 15:48:10

78
3/20/2021 9:20:30

O basico, agua, luz e saneamento. É otimo.
Segurança e trasnporte publico precisa
melhorar. Limpeza urbana e equipamentos
publicos sao precarios.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns Não, faltam alguns
quesitos.
quesitos.

faltam ciclovias

Equipamentos
culturais

Segurança ,trânsito
e equipamentos
Limpeza, segurança.
públicos

Falta espaços de convivência e equipamentos públicos
na região povoada por viadutos, que também servem de
abrigo extremamente precário e insalubre para a
população em situação de rua. Por sua vez, esse
ambiente também reforça a sensação de insegurança.
Por fim, há dificuldades para o deslocamento a pé ou
por bicicleta nos principais eixos viários.

Limpeza urbana e equipamentos publicos.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer
destinados ao lazer
público como praças e parques.
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços
destinados ao lazer destinados ao lazer público como praças e
público como praças parques.
e parques.

Não sei opinar

Não, faltam alguns quesitos.

Não sei opinar

79
80
1/20/2021 11:35:38 3/16/2021 15:30:49

Não sei opinar.

não atende

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

Segurança e limpeza.

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados
destinados ao lazer
ao lazer público como praças e parques.
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam
destinados ao lazer espaços destinados ao lazer
público como praças público como praças e parques.
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Acesso os serviços de transporte coletivo da
região.

Moro na região.

Não frequento a
região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Costumo visitar parentes e/ou
amigos nessa região.

Moro na região.

Costumo fazer
compras nessa
região.

Costumo visitar
Não frequento a
parentes e/ou
região.
amigos nessa região.

Acesso os serviços
de transporte
coletivo da região.

Já frequentei a
região

Acesso os serviços de transporte coletivo da região.

Não frequento a
região.

Moro na região.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
5
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

5

4

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 5
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

5

5

3

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
Sim, elas devem ser transformadas transformadas em
em espaços de lazer, recreação ou espaços de lazer,
descanso.
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em Na minha humilde opinião, já que perguntado, acredito
espaços de lazer,
que boa parte desses viadutos poderia ser suprimida
recreação ou
(dinamitada, implodida, como preferirem)
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas em
espaços de lazer, recreação ou descanso.

Sim

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Sim, elas devem ser
transformadas em
Sim, elas devem ser transformadas em espaços
espaços de lazer,
de lazer, recreação ou descanso.
recreação ou
descanso.

mobilidade urbana
ruim, lazer ruim,
aspecto urbano ruim

Não sei opinar.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Acesso os serviços
de transporte
coletivo da região.

Questionário
Carimbo de data/hora

64
3/31/2021 17:23:45

65
66
67
68
3/19/2021 23:23:49 2/11/2021 10:34:00 2/10/2021 19:04:49 3/17/2021 14:28:19

69
2/14/2021 15:41:54

70
71
72
73
74
75
3/1/2021 16:51:46 3/30/2021 15:02:03 3/20/2021 12:20:39 3/22/2021 7:58:12 2/24/2021 17:06:46 3/20/2021 7:49:18

76
2/10/2021 15:39:56

77
2/10/2021 15:48:10

78
3/20/2021 9:20:30

79
80
1/20/2021 11:35:38 3/16/2021 15:30:49

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

Parque.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.,
banheiros públicos

Parque., Centro de
esportes, lazer e
Parque., Centro de esportes, lazer e
cultura., Passarelas
cultura.
de acesso a
pedestres.

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

calçadas (acessibilidade, iluminação,
mobiliário urbano, arborização).

praças e parques.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Sim.

Sim.

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas Centro de esportes,
de acesso a
lazer e cultura.
pedestres., ciclovias
nos viadutos

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Centro de esportes,
Parque., Centro de
lazer e cultura.,
esportes, lazer e
Parque., Passarelas de acesso a pedestres.
Passarelas de acesso
cultura.
a pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

calçadas (acessibilidade,
iluminação, mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
ciclovias e rotas
ciclovias e rotas para (acessibilidade,
para circulação de circulação de
iluminação,
bicicleta.
bicicleta.
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
praças e parques.
mobiliário urbano,
arborização).

Não sei opinar.

Não.

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
Do outro lado, leste, da Estação Rodoviária,
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
além da ponte já existente.
de atravessamento?

Não sei opinar.

Centro de esportes,
lazer e cultura

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura.

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
praças e parques.
desembarque de
transporte coletivo.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Parque., Centro de esportes, lazer e cultura.

Não sei opinar.

Rodoviária so metrô
muito inseguro

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

Parece ótimo! A questâo principal para mim, e
a mais grave, são os moradores de rua e um
local mais adequado para eles.
Supondo que o futuro Parque da Integração
saia do papel, quem garante que não será
tomado por moradores de rua?
Afinal, eles precisam desesperadamente de
Otimo
novos locais de acolhida.
Como as consequências da pandemia ficarão
ainda por meses, no mínimo, não seria
urgente aumentar os locais de alimentação da
população de rua?
Um outro restaurante popular, pois o atual está
no limite!

Gênero
Idade (em anos)

Masculino
62 anos

Masculino
31

CEP residencial

30315-160

Escolaridade

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

Condição de emprego

Empregada(o) de uma empresa pública

Renda familiar

de 5 a 8 salários mínimos

31110110
30150288
Ensino Fundamental Universidade ou
II
Formação
Técnica
Autônoma(o)/
Empregada(o)
de
Empregador(a)
uma
de 1 a 4 salários
mais empresa
de 10 salários

Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

mais de 10 anos

mínimos
entre 6 a 10 anos

mínimos
Não se aplica

5

5

5

A proposta parece compreender
todos os aspectos da região, mas
falta um projeto específico para
cada nova área a ser revitalizada,
tornando o plano muito amplo.
Portanto, falta especificar os
equipamentos e como serão
distribuídos na configuração dos
espaços ociosos da região centrolagoinha. Apoio a proposta como
em geral se apresenta, pois tem
bom fundamento e compreende
alguns dos problemas do local.

Feminino
31

Masculino
35

Feminino
43

Feminino
25

30240360
Universidade ou
Formação Técnica
Autônoma(o)/
Empregador(a)
mais de 10 salários
mínimos
entre 1 e 5 anos

31260270
30190-920
Pós graduada(o) ou Universidade ou Formação
Especializada(o)
Técnica
Empregada(o)
de
Empregada(o) de uma empresa
uma
privada
de 5 aempresa
8 salários
de 5 a 8 salários mínimos
mínimos
entre 1 e 5 anos
mais de 10 anos

4

5

4

Muito boa a
pesquisa!!! Vai
ajudar a tirar
dúvidas da região
onde realmente pode
ser melhoradas. E
assim que tiverem
um esboço do
projeto colocar em
pesquisa novamente
para ver se os
moradores vão
aprovar.

seria bom que
acabassem com a
exigência de numero
mínimo de vagas em
garagens
Uma boa iniciativa
residenciais, para
que tenha menos
espaço para os
carros

Masculino
36

Feminino
73 anos

Masculino
39

Feminino
26

31110422
30.170.128
Universidade ou
Universidade ou
Formação Técnica Formação Técnica
Autônoma(o)/
Aposentada(o)
Empregador(a)
de 5 a 8 salários
mais de 10 salários
mínimos
mínimos
entre 1 e 5 anos
mais de 10 anos

31565400
Universidade ou
Formação Técnica
Autônoma(o)/

30575300
30530520
Pós graduada(o) ou Universidade ou
Especializada(o)
Técnica
Empregada(o)
de Formação
Autônoma(o)/
uma
Empregador(a)
entreempresa
9 a 10
de 1 a 4 salários

5

5

5

Empregador(a)
de 1 a 4 salários
mínimos
Não se aplica

Masculino
47

salários mínimos
entre 1 e 5 anos

mínimos
mais de 10 anos

5

5

Me parece uma boa iniciativa para trazer soluções para
uma região tão histórica e importante para a cidade, e
que tem que conciliar interesses e usos tão diversos.
Espero que a atenção para que não haja um processo de
expulsão de população de baixa renda seja tratado como
prioridade na ordem de execução das melhorias.

Masculino
39

Masculino
31

Investimento em praças e areas de
convivencia assim como na limpeza urbana

Feminino
38

Masculino
41

Que inicie e termine

Masculino
29

Masculino
61

33239138
31030200
Pós graduada(o) ou
Pós graduada(o) ou Especializada(o)
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Autônoma(o)/ Empregador(a)
Empregador(a)
mais de 10 salários
de 5 a 8 salários mínimos
mínimos

31140100
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

30492020
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o) de

Não se aplica

entre 1 e 5 anos

30320000
31210030
Pós graduada(o) ou
Pós graduada(o) ou Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o) de
Empregada(o) de uma empresa privada
uma
de 5 aempresa
8 salários
Não quero responder
mínimos
Não se aplica

mais de 10 anos

uma
de 5 aempresa
8 salários
mínimos
entre 1 e 5 anos

uma
mais empresa
de 10 salários
mínimos
Não se aplica

5

5

3

5

5

5

Questionário
Carimbo de data/hora

81
82
4/19/2021 17:16:34 3/10/2021 11:06:56

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
Não, faltam alguns
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região
quesitos.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

83
2/11/2021 8:38:51

Sim, atende aos
Não, faltam alguns quesitos.
quesitos necessários.

84
2/11/2021 14:56:48

Não, faltam alguns
quesitos.

85
4/12/2021 10:00:24

Não, faltam alguns quesitos.

O deslocamento a pé da região
Segurança,
para o Centro da cidade não é
saneamento, limpeza Faltam ciclovias, bancos para assentar.
fácil, além da questão de
e revitalização.
segurança neste trageto.

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

Segurança e
equipamentos
públicos

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

São suficientes.
Atendem à
população residente
e usuária da região.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Costumo visitar
parentes e/ou
Moro na região.
amigos nessa região.

Não são suficientes.
São suficientes.
Não são suficientes. Faltam
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços
Atendem à
espaços destinados ao lazer
destinados ao lazer destinados ao lazer público como praças e
população residente
público como praças e parques. público como praças parques.
e usuária da região.
e parques.

86
4/6/2021 17:48:38

Não foram apresentados esses dados para
que eu possa avaliá-los

87
3/18/2021 8:20:55

88
4/8/2021 19:31:42

89
90
2/18/2021 10:00:53 2/10/2021 13:42:39

Fiação aérea (eletricidade, telefonia, etc) causa
Não, faltam alguns
Não, faltam alguns
risco de acidentes e compete com a arborização,
quesitos.
quesitos.
além da poluição visual.

Imagino que as carências sejam
socioeconomicas e da qualidade do ambiente Ciclovia.
urbano.

Com a Qualificação proposta para a estação do
metrô Carlos Prates - integração com linhas de
ônibus - pode-se pensar a longo prazo na
implantação de trechos de linhas de
bondes/similares a preços módicos/gratuitos,
tanto na região como noutras áreas da cidade.

Não, faltam alguns
quesitos.

91
3/20/2021 10:50:16

Não, faltam alguns quesitos.

92
93
94
3/20/2021 10:33:13 2/24/2021 21:29:38 2/18/2021 21:33:00

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

95
3/20/2021 8:52:39

Não, faltam alguns
quesitos.

96
97
3/27/2021 17:02:08 2/17/2021 12:49:28

Não, faltam alguns
quesitos.

Segurança,
iluminação pública,
caminhabilidade,
comércio.

Iluminação,
equipamentos
Faltam equipamentos públicos
públicos, segurança,
áreas verdes

Pouca segurança,
pouca iluminação
pública, desconheço
algum equipamento Segurança, limpeza,
para uso cultural e arborização
esportivo que esteja
aberto para a
população.

Iluminação pública,
segurança,
transporte, trânsito,
equipamentos
públicos

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Não são suficientes.
Faltam espaços
Faltam espaços destinados
destinados ao lazer
ao lazer público como
público como praças
praças e parques.
e parques.

Moro na região.

Não sei opinar.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados
destinados ao lazer
ao lazer público como praças e parques.
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes. Faltam
espaços destinados ao lazer
público como praças e
parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Costumo fazer compras nessa
região.

Moro na região.

Costumo ir à região em busca de lazer,
cultura ou práticas religiosas.

Não frequento a região.

Não frequento a
região.

Moro na região.

Costumo fazer
compras nessa
região.

Acesso os serviços
de transporte
coletivo da região.

atuo pontualmente com o
coletivo Viva Lagoinha;
produzo eventos da Belotur e
também eventos particulares
como o CURA

Já realizei projetos
na região em
Não frequento a
parceria com o Viva região.
Lagoinha.

Costumo fazer
compras nessa
região.

Não, faltam alguns
quesitos.

Lotéricas e bancos.
Áreas de lazer p a
comunidade.
Seguranca.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não frequento a
região.

Moro na região.

5

5

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
5
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 5
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

4

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

3

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em espaços de
lazer, recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas em
espaços de lazer, recreação ou descanso.

Devem ser destruídas para integração das
áreas da cidade

Sim, elas devem ser
transformadas em
Sim, elas devem ser transformadas em espaços
espaços de lazer,
de lazer, recreação ou descanso.
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
Sim, elas devem ser
transformadas em
transformadas em espaços de espaços de lazer,
lazer, recreação ou descanso. recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
Sim, elas devem ser
transformadas em
transformadas em espaços
espaços de lazer,
de lazer, recreação ou
recreação ou
descanso.
descanso.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Questionário
Carimbo de data/hora

81
82
4/19/2021 17:16:34 3/10/2021 11:06:56

83
2/11/2021 8:38:51

84
2/11/2021 14:56:48

85
4/12/2021 10:00:24

86
4/6/2021 17:48:38

87
3/18/2021 8:20:55

88
4/8/2021 19:31:42

89
90
2/18/2021 10:00:53 2/10/2021 13:42:39

91
3/20/2021 10:50:16

92
93
94
3/20/2021 10:33:13 2/24/2021 21:29:38 2/18/2021 21:33:00

95
3/20/2021 8:52:39

96
97
3/27/2021 17:02:08 2/17/2021 12:49:28

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura.

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

integração e acessos
às estações e pontos
ciclovias e rotas para
de embarque e
circulação de bicicleta.
desembarque de
transporte coletivo.

praças e parques.

ciclovias e rotas para circulação de
bicicleta.

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Não sei opinar.

Não.

Não sei opinar.

Sim.

Parque., Centro de esportes,
lazer e cultura., Passarelas de
acesso a pedestres.

Não.

16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
de atravessamento?

integração e acessos
às estações e pontos
integração entre
de embarque e
diferentes modais
desembarque de
transporte coletivo.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Sim.

Sim.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

calçadas
calçadas (acessibilidade,
(acessibilidade,
iluminação, mobiliário urbano, iluminação,
arborização).
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

Não sei opinar.

Sim.

Não sei opinar.

Imediações Antiga Estação Calafate - divisas
Prado/Calafate/Via-Expressa

O Plano é muito bom. A sugestão é que para
melhor aproveitar o espaço urbano, a
prefeitura mude o plano diretor, para não
exigir número mínimo de vagas de
garagem em obras na região ou em toda a
cidade, a fim de que possam ser feitas
construções a atender todas as faixas de
renda e possam melhor aproveitar as áreas
construídas. Também deixo a sugestão
para que diminuam os locais de
estacionamentos públicos em regiões
próximas ao MOVE e cobrem valores de
acordo com a demanda.

O plano é bastante inicial ainda. Mas as
questões de verticalização das áreas,
expulsão da população hoje existente lá e do
aumento da segregação que as
infraestruturas de transporte e trânsito
podem gerar devem ser detidamente
trabalhadas em benefício da comunidade
local, do patrimônio histórico e com a devida
cautela na forma de implementação para que
o mercado imobiliário não arrase e
transforme a região em um grande local de
especulação e valorização imobiliária.

Masculino
33

Masculino
49

Feminino
47

Feminino
53

Masculino
32

30130171

30220260

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

Não quero responder

mais de 10 salários mínimos
Não se aplica

mais de 10 anos

mais de 10 anos

30532097
25452-270
30492-010
Pós graduada(o) ou Universidade ou
Ensino Médio
Especializada(o)
Formação
Técnica
Empregada(o) de
Empregada(o)
de
Autônoma(o)/ Empregador(a)
uma
entreempresa
9 a 10 salários uma
entreempresa
9 a 10 salários
mais de 10 salários mínimos
mínimos
mínimos
Não se aplica
Não se aplica
entre 1 e 5 anos

30315270
30220140
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Empregada(o) de
Empregador(a)
uma
de 5 a 8 salários
mais empresa
de 10 salários

Não se aplica

33110640
30710280
Pós graduada(o) ou
Universidade ou Formação Técnica
Especializada(o)
Empregada(o) de
Outro. Qual?
uma
entreempresa
9 a 10
de 1 a 4 salários mínimos
salários mínimos

mínimos
Não se aplica

5

5

5

5

5

5

CEP residencial

31130020
31110460
Pós graduada(o) ou Universidade ou
Especializada(o)
Formação
Técnica
Empregada(o) de
Autônoma(o)/
uma
mais empresa
de 10 salários Empregador(a)
de 1 a 4 salários

Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

ciclovias e rotas
para circulação de calçadas (etc.) E praças e parques
bicicleta.

Parque.

Parque., Centro de esportes,
lazer e cultura., Passarelas de
acesso a pedestres.

Não deixem só no
papel. A implantação
do mesmo
beneficiará, além da
população local,
gente de muitas
outras partes. Vale
ressaltar que na
região encontra se a
rodoviária, porta de
entrada para nossa
Belo Horizonte.

Masculino
34

Renda familiar

As questões socioeconômicas devem ser
priorizadas

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

As proposta apresentadas,
Interessante em
devem ser acompanhadas por
aspectos gerais mas normas de proteção dos atuais
falta algo específico moradores da região. Devido a
em relação aos
proximidade do centro, pode
ferros velhos os
haver uma ação especulativa
quais são o maior
do mercado imobiliário
gargalo da região.
expulsando os atuais
moradores.

Gênero
Idade (em anos)

Condição de emprego

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Próximo ao Shopping Oi

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

Escolaridade

Parque., Passarelas de acesso a pedestres.,
Estúdios acústicos para ensaio e gravação de
Centro de esportes,
artistas da música, e palco(s) para apresentações
lazer e cultura.,
musicais/artísticas/etc., prevendo planos de
Passarelas de
desvios parciais do trânsito - mesmo em trechos
acesso a pedestres.
de viadutos, se for o caso - além do acesso
facilitado ao pedestre.

Centro de esportes,
Centro de esportes, lazer e cultura.,
lazer e cultura.,
Equipamentos comunitários de saúde,
Separação cicloviária nos viadutos que dão
educação e lazer
Passarelas de acesso
acesso à região.
a pedestres.

Masculino
62 anos

mínimos
mais de 10 anos

mínimos
entre 1 e 5 anos

31015220
39120911
Universidade ou Formação
Pós graduada(o) ou
Técnica
Empregada(o) de uma empresa Especializada(o)
Empregada(o) de
pública
uma
entreempresa
9 a 10 salários
entre 9 a 10 salários mínimos
mínimos
Não se aplica
entre 1 e 5 anos

5

5

5

5

Autônoma(o)/ Empregador(a)

Desempregado

Incorporar acesso a fontes de água potável nos
percursos; remover a fiação do espaço aéreo;
praças e parques; maior diversidade na
arborização urbana, incluindo espécies botânicas
frutíferas/aromáticas de médio porte; equilíbrio
no incentivo ao empreendedorismo, com atenção
à exequibilidade e a sustentabilidade de fato na
ação pública e na iniciativa privada.

Como já colocado,
maior iluminação e
aumento de
comércio.

Masculino
42

Feminino
32

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Revitalizar
as passarelas!

ciclovias e rotas para
circulação de
praças e parques.
bicicleta.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

Sim.

Sim.

Não.

Sim.

Entre a estação
Carlos Prates do
Metrô e o elevado
Helena Greco

Praca vaz de melo e rua
espirito santo

Incio da Av Pedro II.

A proposta de
adensamento da lagoinha
me preocupa. Acredito que
a verticalizacao do bairro
beneficiará a especulação
imobiliária em detrimento
dos moradores que já
residem na região, o que
pode contribuir com a
"expulsao" da populacao
de baixa renda para áreas
mas perifericas da cidade.

Uma area tao rica e
tao abandonada.
Espero que saia do
papel.

Vai ser incrível ver
esse plano virar
realidade!

Feminino
29

4

Feminino
38

5

Feminino
31

Masculino
36

Masculino
40

Parque., Centro de
esportes, lazer e cultura.,
Passarelas de acesso a
pedestres.

Masculino
38

Masculino
33

Feminino
40

30140071
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

31210230
Universidade ou
Formação Técnica
Autônoma(o)/

mínimos
Não se aplica

30421121
31210320
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Autônoma(o)/
Empregador(a)
Empregador(a)
de 1 a 4 salários
de 5 a 8 salários mínimos
mínimos
mais de 10 anos
entre 6 a 10 anos

uma
entreempresa
9 a 10 salários
mínimos
Não se aplica

Empregador(a)
de 1 a 4 salários
mínimos
mais de 10 anos

5

4

5

5

4

Questionário
Carimbo de data/hora

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
4/13/2021 16:04:18 3/17/2021 12:47:18 3/16/2021 15:48:38 3/31/2021 0:06:54 3/3/2021 8:46:00 3/1/2021 21:04:14 3/20/2021 20:59:26 3/17/2021 9:34:21 2/10/2021 15:54:03 3/11/2021 12:58:53 3/20/2021 15:43:59 4/7/2021 21:52:03 3/2/2021 13:20:31 3/1/2021 17:39:56 2/11/2021 8:38:22 3/30/2021 14:59:59

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
Não, faltam alguns
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região
quesitos.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Falta tudo isso na
Não, faltam alguns
região não temos Não sei opinar
quesitos.
nada

Iluminaçãopéssima ,
segurança ridícula ,
transporte -um
inferno , o bairro
não tem um
passeio inteiro ,
uma praça ,
vivemos no lixo e
no abandono

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

Espaços e
equipamentos
públicos

Acessibilidade,
sensação de
segurança, lazer

Acesso fácil à Área
Central, através de
mobilidade ativa

Melhores
equipamentos
culturais,
transporte, a chuva
traz muitos
problemas, usuario
de droga,
iluminaçao
pulblica,espaço de
lazer,poucas areas
verdes,
enfraquecimento
do comercio

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são
suficientes.
Faltam espaços
destinados ao
lazer público
como praças e
parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Servidora da PBH
envolvida no Projeto Não frequento a
Horizonte Criativo - região.
Lagoinha

Não frequento a
região.

Todas as opções
acima

Não sei opinar

Sim, atende aos
quesitos
necessários.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.
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Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns Não, faltam alguns Não, faltam alguns Não, faltam alguns Não, faltam alguns
quesitos.
quesitos.
quesitos.
quesitos.
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Segurança,
Melhorar
requalificação
saneamento básico
urbanistica dos
da região e a questão
predios e casas
da segurança.
antigas.

Iluminação nas ruas
laterais a Av.
Antonio Carlos,
travessia e passarela
para pedestres,
criação de áreas de
lazer e revitalização
das existentes, base
fixa da guarda
municipal na
imediações do
conjunto iapi e rua
itapecerica.

Falta iluminação
adequada,
fiscalização
assídua com ferros
velhos e guarda
municipal

Muitas áreas com
pouca iluminação,
sensação de
insegurança,
dificuldade de
trafegar em muitos
trechos

Iluminação pública,
mobilidade a pé e
de bicicleta
prejudicada

Segurança,
trânsito, áreas para
estacionamento de Poderiam adicionar Segurança e
veículos,
mais ciclovias
acessibilidade
equipamentos de
uso coletivo

115
116
117
118
119
3/1/2021 18:49:20 4/8/2021 19:00:00 3/31/2021 23:59:53 3/2/2021 6:07:24 2/10/2021 15:35:00

Não, faltam alguns Não, faltam alguns Não, faltam alguns
quesitos.
quesitos.
quesitos.

Não, faltam
alguns quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Iluminação pública,
segurança,
transporte e
trânsito

Segurança ,
iluminação

segurança,
equipamentos
públicos e
qualificação urbana

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças e
parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

São suficientes.
Atendem à
população
residente e usuária
da região.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são
suficientes.
Faltam espaços
destinados ao
lazer público
como praças e
parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Costumo fazer
Moro e tenho
compras nessa
negócio na região
região.

Não frequento a
região.

Não frequento a
região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Moro na região.

Moro na região.

Costumo visitar
parentes e/ou
amigos nessa
região.

Costumo visitar
parentes e/ou
amigos nessa
região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Costumo ir à região
em busca de lazer,
cultura ou práticas
religiosas.

Costumo fazer compras
nessa região.

Moro na região.

Costumo visitar
parentes e/ou
amigos nessa
região.

Não frequento a
região.

Costumo fazer
compras nessa
região.

Não frequento a
região.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
5
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

5

2

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 5
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

2

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

4

5

5

5

1

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

4

5

5

5

3

4

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

3

5

4

5

5

5

5

3

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

4

5

5

5

5

4

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas
não para lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem
ser transformadas
em espaços de
lazer, recreação
ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Devem ser
aproveitadas para
lazer e para
habitação de
interesse social

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem
ser transformadas
em espaços de
lazer, recreação
ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Questionário
Carimbo de data/hora

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
4/13/2021 16:04:18 3/17/2021 12:47:18 3/16/2021 15:48:38 3/31/2021 0:06:54 3/3/2021 8:46:00 3/1/2021 21:04:14 3/20/2021 20:59:26 3/17/2021 9:34:21 2/10/2021 15:54:03 3/11/2021 12:58:53 3/20/2021 15:43:59 4/7/2021 21:52:03 3/2/2021 13:20:31 3/1/2021 17:39:56 2/11/2021 8:38:22 3/30/2021 14:59:59
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12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
Centro de esportes,
pedestres., Banheiro
lazer e cultura.
publico para uso dos
moradores e da
população em
situação de rua.

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres., Melhoria
do Mirante

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Centro de esportes,
lazer e cultura.,
Precisamos de
Passarelas de
todos os itens
acesso a pedestres.

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
Todas as opções ,
iluminação,
praças e parques.
não temos nada
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

integração e
acessos às estações
e pontos de
praças e parques.
embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Sim.

Não.

Sim.

16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
de atravessamento?

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

O plano está bem
estruturado e será
muito importante
para a região.

Gênero
Idade (em anos)

Feminino
40

Masculino
48

CEP residencial

30140064
30320060
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o)
de
Empregada(o) de
uma
uma
de 5 aempresa
8 salários
mais empresa
de 10 salários

Escolaridade
Condição de emprego
Renda familiar
Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

Masculino
75

mínimos
mais de 10 anos

mínimos
mais de 10 anos

30360-270
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Aposentada(o)
mais de 10 salários
mínimos
Não se aplica

5

5

5

Não sei opinar.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
Centro de esportes,
esportes, lazer e
lazer e cultura.,
cultura., Passarelas
Passarelas de acesso
de acesso a
a pedestres.
pedestres.

Não sei opinar.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres., Ciclovia
nos viadutos

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
praças e parques.
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
vagas de
iluminação,
estacionamento
mobiliário urbano, nas vias.
arborização).

integração e
acessos às estações
ciclovias e rotas para calçadas (acessibilidade, ciclovias e rotas
e pontos de
circulação de
iluminação, mobiliário
para circulação de
embarque e
bicicleta.
urbano, arborização).
bicicleta.
desembarque de
transporte coletivo.

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
praças e parques.
desembarque de
transporte coletivo.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

Não.

Sim.

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

Sim.

Não.

Há muitas
perguntas aser
respondidas por
parte do plano.

Não li ainda vou
ler , já abriu no
questionário só
agora percebi q
deveria ter visto
primeiro vou
voltar e ler

Sempre é bom ter
mais espaços
verdes e de lazer na
cidade. Além disso,
acessibilidade e
melhora da
Mto bom
mobilidade urbana
são muito
importantes para
uma cidade mais
aprazível.

Melhorar a infraestutura da região,
acessos e criar plano
Excelente para
de reintegração a
mobilidade urbana.
sociedade dos
marginalizados que
vivem na região.

Acho excelente. A
região é histórica e
merece ser
reestruturada.

O plano deve ser
focado na circulação,
apropriação e bem
estar da população
do território
desenvolvendo
acesso e
oportunidade de
valorização a
riqueza cultural e
gastronômica da
lagoinha.

Acho que apesar de
todo esforço e
investimento para
desenvolver e
divulgar o projeto
não passa de um
projeto. Desejo que
seja realmente
colocado em
prática,pois todas
as propostas são de
extrema
importância ao
cidadão.

Masculino
50 anos

Feminino
59anos

Masculino
51

Masculino
52

Masculino
45

Masculino
30

Feminino
48 anos

31210320

31.210.210
Pós graduada(o)
ou
Autônoma(o)/

31210697

31210030
30150-221
Universidade ou
Universidade ou
Formação Técnica
Técnica
Empregada(o)
de Formação
Autônoma(o)/
uma
Empregador(a)
de 1 aempresa
4 salários
de 1 a 4 salários

31015115
31170190
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o)
de Especializada(o)
Autônoma(o)/
uma
Empregador(a)
de 1 aempresa
4 salários
entre 9 a 10

mínimos
Não se aplica

mínimos
entre 6 a 10 anos

uma
de 1 aempresa
4 salários
mínimos
entre 1 e 5 anos

Ensino Médio
Autônoma(o)/
Empregador(a)
de 1 a 4 salários
mínimos
entre 1 e 5 anos

mínimos
mais de 10 anos

mínimos
mais de 10 anos

mínimos
entre 1 e 5 anos

5

5

5

4

5

4

5

Feminino
50

Outro. Qual?
de 1 a 4 salários
mínimos
mais de 10 anos

Empregador(a)
Não quero
responder
mais de 10 anos

30150050
32044170
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o)
de Especializada(o)
Outro. Qual?
uma
de 5 aempresa
8 salários
entre 9 a 10 salários
mínimos
mínimos
Não se aplica
Não se aplica

2

5

5

Ensino Médio

5

Feminino
36

31730540
31960500
Pós graduada(o) ou Universidade ou
Especializada(o)
Técnica
Empregada(o)
de Formação
Empregada(o)
de
uma
uma
de 5 aempresa
8 salários
de 5 aempresa
8 salários

31985250
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

Rua Pouso
Alegre/Célio de
Castro

Masculino
33

Feminino
33

Parque., Centro de
esportes, lazer e cultura.,
Parque.
Passarelas de acesso a
pedestres.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
Passarelas de
cultura., Passarelas
acesso a pedestres.
de acesso a
pedestres.

Não.

Algum ponto que
venha da Contorno e
que de repente
acompanhe o
vidauto

´passarela ligando o
metro à rodoviaria
sem precisar sair de
ambas para o acesso

Com certeza

Parque., Centro de
esportes, lazer e
Parque., Centro de cultura., Passarelas
esportes, lazer e de acesso a
cultura.
pedestres., serviço
institucional e
público

Centro de esportes,
Parque., Passarelas
lazer e cultura.,
de acesso a
Passarelas de
pedestres.
acesso a pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Na Rua Patrocínio
(Praça Pisa na
Fulô) até Av do
Contorno

Mais próximo à Av.
D.Pedro II

De suma
importância para BH
pois teremos
condições de
iniciarmos um
processo que poderá
render frutos para
essa icônica região
da cidade.

Sim.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
Centro de esportes,
cultura., Passarelas
lazer e cultura.
de acesso a
pedestres.

Sim.

Sim

O plano é muito
importante. Seria
bom que acabassem
com a exigência de
número mínimo de
vagas em garagens
residenciais, para
que tenha menos
espaço para os
carros.

São realmente
necessárias melhorias na
região. Temos que
procurar sempre trazer
segurança e bem estar
para as pessoas que
moram ou frequentam
uma região. Além disso,
precisamos cuidar da
nossa cidade e de todo o
seu patrimônio histórico.

Masculino
41

Feminino
38

Feminino
30

35460000
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Autônoma(o)/

salários mínimos
entre 1 e 5 anos

30130171
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Outro. Qual?
mais de 10 salários
mínimos
Não se aplica

Não se aplica

31110390
36510260
Pós graduada(o) ou
Ensino Médio
Especializada(o)
Empregada(o)
de
Aposentada(o)
uma
entreempresa
9 a 10
de 1 a 4 salários
salários mínimos mínimos
mais de 10 anos
mais de 10 anos

Empregador(a)
de 1 a 4 salários
mínimos
mais de 10 anos

salários mínimos mínimos
Não se aplica
Não se aplica

4

5

5

5

5

5

Masculino
36

Empregador(a)
Não quero responder

Masculino
74

5

Tem que virar
realidade

considero o plano
apresentado como
inicial de diretrizes,
necessitando
aprofundamento e
objetivação de
propostas

Masculino
38

Masculino
40

Masculino
59

30421415
Universidade ou
Formação Técnica
Autônoma(o)/

30360440
30315490
Pós graduada(o) Pós graduada(o) ou
ou
Empregada(o) de Especializada(o)
Autônoma(o)/
uma
Empregador(a)
mais empresa
de 10
mais de 10 salários

4

Questionário
Carimbo de data/hora

120
121
122
123
124
125
126
4/1/2021 18:15:34 2/22/2021 20:55:15 2/24/2021 20:46:46 4/12/2021 20:21:28 3/19/2021 21:57:22 3/26/2021 19:22:59 3/1/2021 16:37:25

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
Não, faltam alguns Não, faltam alguns
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região
quesitos.
quesitos.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

Falta mais
segurança, mais
transporte, mais
Nas comunidades
equipamentos
ainda faltam muita
públicos,
coisa a ser feita de
revitalização das
infraestrutura
casas antigas do
Bairro Bonfim e da
Lagoinha.

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Moro na região.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

127
2/11/2021 11:18:50

128
4/6/2021 19:50:09

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
3/1/2021 17:16:05 3/31/2021 10:11:48 3/1/2021 17:27:44 3/13/2021 14:42:19 4/9/2021 21:00:03 3/1/2021 16:05:42 3/17/2021 10:01:51 3/1/2021 20:53:35 2/16/2021 9:46:44
2/10/2021 13:03:53
não, faltam muitos
quesitos. O que falta
tem origem na
origem da área
Sim, atende aos
central da cidade, já
Não, faltam alguns Não, faltam alguns Sim, atende aos
Não, faltam alguns
Sim, atende aos
Não, faltam alguns
Não, faltam alguns
Não, faltam alguns Não, faltam alguns
Não, faltam alguns quesitos.
Não sei opinar
quesitos
Não, faltam alguns quesitos.
que ela foi
quesitos necessários. quesitos.
quesitos.
quesitos.
quesitos.
quesitos.
quesitos.
quesitos necessários. quesitos.
necessários.
construída inspirada
nos castelos
medievais: entre a
serra e o arrudas
cercada.
1) A discussão da poluição do ar, altíssima no eixo proposto, por conta dos
corredores de BRT, está de fora do projeto. Quem sabe pensar em instalar medidores
de qualidade do ar administrados pela PBH, em parceria com instituições como o
Nossa BH, UFMG, wuppertal, entre outras. 2) Me parece também importante trazer a
discussão da integração modal, não apenas implantação de ciclovias, por conta do
grande potencial desse eixo da cidade em ser um grande e atraente terminal de
integração modal. Ainda nesse contexto, sugiro expandir a ideia da infraestrutura
Postes de luz
Infra estrutura de
Todos citados, a
cicloviária para além do que está prevista no Plano Diretor, uma vez que as
Falta iluminação pública,
Segurança, iluminação
a mobilidade entre a queimados,
Espaços públicos,
transporte,
Organização do
paisagismo, equipamentos pública, Limpeza
cidade e RMBH que ausência de
exceção de
alterações propostas no projeto não necessariamente dialogarão com o Plano
iluminaçao e
travessias de
Diretor. E, se não apresentarmos desde já a possibilidade de ir além da malha
trânsito local
urbanos públicos e
Urbana, Infraestrutura,
passa por ali é um
segurança,
abastecimento
escoamento de
pedestre, ciclovias
cicloviária do PD, esse quesito ficará de fora, com certeza. 3) Me pareceu válido focar
d'água
segurança
Projetos Sociais
grande problema
carência de
agua superficial
na redução das velocidades, não necessariamente a partir das zonas 30, mas indo
transporte publico
além. Por exemplo, a avenida Antônio Carlos poderia ser passado para 50km/h em
todo seu trejo e mesmo 40km/h, quando adentrar o polígono da intervenção. 4) A
arborização do polígono, por exemplo com parques de bolso e remoção de asfalto
para implantaão de pequenos bosques, como tem sido feito em outras cidades, pode
ser um caminho profícuo, para melhoria da qualidade do ar, da redução da
temperatura no polígono, entre outros benefícios.

Manutenção dos
equipamentos
Segurança,
públicos constantes, equipamentos
transporte adequado públicos.
para região.

Segurança e
equipamentos
públicos

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

São suficientes.
São suficientes.
Atendem à
Atendem à
população
população residente
residente e usuária
e usuária da região.
da região.

Não são suficientes.
Não são suficientes. Faltam
Faltam espaços
espaços destinados ao lazer
destinados ao lazer
público como praças e
público como praças e
parques.
parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Moro na região.

Acesso os serviços
de transporte
coletivo da região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Moro na região.

Acesso os serviços
de transporte
coletivo da região.

Moro na região.

Realizo projetos e
intervenções urbanas e
arquitetônicas na região

Moro na região.

Costumo fazer
compras nessa
região.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
5
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

5

5

5

5

5

5

4

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 5
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

4

5

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas
não para lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Costumo ir à região
Costumo visitar
em busca de lazer,
parentes e/ou
cultura ou práticas
amigos nessa região.
religiosas.

Costumo ir à região
em busca de lazer,
cultura ou práticas
religiosas.

Costumo ir à região
Acesso os serviços Acesso os serviços
em busca de lazer,
de transporte
de transporte
cultura ou práticas
coletivo da região. coletivo da região.
religiosas.

Moro na região.

Costumo visitar
parentes e/ou
amigos nessa
região.

Uma mistura dos itens: Costumo fazer compras nessa região; Costumo ir à região em
busca de lazer, cultura ou práticas religiosas; Acesso os serviços de transporte
coletivo da região; além de acessar a região para atravessar a cidade (da Nordeste
para Centro), via de regra de bicicleta.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

4

5

5

5

5

4

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em espaços
de lazer, recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas não
Não sei opinar.
para lazer, recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer, recreação ou descanso.
recreação ou
descanso.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
São suficientes.
Faltam espaços
Atendem à
destinados ao lazer
população residente
público como
e usuária da região.
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público como praças e
destinados ao lazer
parques.
público como
praças e parques.

Questionário
Carimbo de data/hora

120
121
122
123
124
125
126
4/1/2021 18:15:34 2/22/2021 20:55:15 2/24/2021 20:46:46 4/12/2021 20:21:28 3/19/2021 21:57:22 3/26/2021 19:22:59 3/1/2021 16:37:25

127
2/11/2021 11:18:50

128
4/6/2021 19:50:09

129
130
131
132
133
134
135
136
137
3/1/2021 17:16:05 3/31/2021 10:11:48 3/1/2021 17:27:44 3/13/2021 14:42:19 4/9/2021 21:00:03 3/1/2021 16:05:42 3/17/2021 10:01:51 3/1/2021 20:53:35 2/16/2021 9:46:44

138
2/10/2021 13:03:53

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Parque., Centro de
Centro de esportes,
esportes, lazer e
lazer e cultura.,
cultura., Passarelas
Passarelas de
de acesso a
acesso a pedestres.
pedestres.

Parque., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Centro de esportes,
lazer e cultura.,
Banheiros públicos
Passarelas de acesso
a pedestres.

Parque., Centro de esportes,
lazer e cultura., Passarelas
Passarelas de acesso Centro de esportes,
Parque., Passarelas de
de acesso a pedestres.,
a pedestres.
lazer e cultura.
acesso a pedestres.
parklets, mirantes e centros
culturais

Parque., Centro de
esportes, lazer e
Centro de esportes,
cultura., Passarelas
lazer e cultura.
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
Parque., Centro de
cultura., Passarelas esportes, lazer e
de acesso a
cultura.
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
Passarelas de acesso
cultura., Passarelas
a pedestres.
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
Centro de esportes,
cultura., Passarelas
lazer e cultura.
de acesso a
pedestres.

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
praças e parques.
mobiliário urbano,
arborização).

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

integração e acessos
às estações e pontos ciclovias e rotas
calçadas (acessibilidade,
de embarque e
para circulação de iluminação, mobiliário
desembarque de
bicicleta.
urbano, arborização).
transporte coletivo.

praças e parques.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
praças e parques.
mobiliário urbano,
arborização).

ciclovias e rotas
para circulação de praças e parques.
bicicleta.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
calçadas (acessibilidade, iluminação, mobiliário urbano, arborização).
mobiliário urbano,
arborização).

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Sim.

Sim.

Não.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Sim.

Sim.

Não.

Sim.

Sim.

rua Araxá com av.
Antônio Carlos

Outra passarela
ligando a estação
do metrô à avenida
do contorno no
sentido barro
preto/rodoviária.

Não sei opinar.

16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
de atravessamento?

Não sei opinar.

Não.

Perto do conjunto
IAPI

Principalmente a rua
Itapecerica está
muito degradada
com muitos ferros
velhos ,será feito
alguma coisa sobre
isso? Obrigada.

De importância
extrema pro bem
estar dos moradores
da região

Para mim o plano deve
focar em segurança,
iluminação e
manutenção ou
requalificação dos
espaços públicos já
existentes, uma vez que
para a maioria dos
moradores, a região é
pouco convidativa para
atividades sociais,
problemática e muito
decadente.

Feminino
40

Feminino
18

Feminino
44

Masculino
52

30302-110
31170030
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o)
de
Outro. Qual?
uma
de 5 aempresa
8 salários
Não quero responder
mínimos
Não se aplica
entre 6 a 10 anos

31578560
30130171
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Autônoma(o)/
Empregador(a)
Empregador(a)
de 1 a 4 salários
Não quero

31525000
30.730-110
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o)
de Especializada(o)
Autônoma(o)/
uma
mais empresa
de 10 salários Empregador(a)
de 1 a 4 salários

mínimos
entre 1 e 5 anos

responder
Não se aplica

mínimos
Não se aplica

mínimos
mais de 10 anos

31110-340
31170210
31140190
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Pós graduada(o) ou Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o)
de Especializada(o)
Empregada(o) de
Outro. Qual?
uma
empresa
uma
Não quero
mais empresa
de 10 salários
entre 9 a 10 salários mínimos
responder
mínimos
mais de 10 anos
Não se aplica
Não se aplica

3

5

5

4

5

5

Gênero
Idade (em anos)

Feminino
39

Feminino
52

Feminino
63

Feminino
58

Feminino
46

Feminino
46

CEP residencial

31110-680
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Desempregado
Não quero
responder
entre 1 e 5 anos

31210210
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Aposentada(o)
de 1 a 4 salários
mínimos
mais de 10 anos

30850-620
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

30830500
Universidade ou
Formação Técnica
Autônoma(o)/

31210-570
Universidade ou
Formação Técnica
Autônoma(o)/

31540483

30120240

Ensino Médio

uma
de 5 aempresa
8 salários
mínimos
mais de 10 anos

Empregador(a)
de 1 a 4 salários
mínimos
mais de 10 anos

Ensino Médio
Empregada(o) de uma
empresa
privada
de 5 a 8 salários

5

5

4

4

Renda familiar
Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

Não.

O plano é uma proposta
bem fundamentada para
fomento de intervenções
que qualificrão e
melhorarão a percepção do
Extremamente
morador/usuário na região.
importante, dará
Entretanto a prefeitura deve
mais qualidade de encurtar as relações, se
vida aos moradores aproximando de quem
da região.
possui propostas de
intervenção na região e
facilitando a busca de
investimentos para
realizações dessas
propostas.

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

Condição de emprego

Não sei opinar.

Viaduto Leste
(Praça do Peixe >
Shopping
Oiapoque)

Super necessária
para melhoria e
qualidade de vida
dos moradores que Boa iniciativa.
transitam no bairro
sem veículo
automotor

Escolaridade

Sim.

Parque., Centro de esportes, lazer e cultura., Passarelas de acesso a pedestres.,
Eventualmente, passagens em nível, com redução do espaço de travessia e das
velocidades máximas regulamentadas para automóveis. Passarelas continuarão
expulso os pedestres. Me parece válido também pensar em atividades que possam ser
feitas de DIA e de NOITE, para mesclar os tipos e quem usa o espaço.

Masculino
26

Empregador(a)
de 1 a 4 salários
mínimos
mais de 10 anos

31110390
33110-000
Universidade ou
Pós graduada(o) ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de Especializada(o)
Autônoma(o)/
Dona(o) de casa
uma
empresa
Empregador(a)
entre 9 a 10
Não quero responder
de 1 a 4 salários mínimos
salários mínimos
Não se aplica
mais de 10 anos
entre 1 e 5 anos

mínimos
entre 1 e 5 anos

30350120
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Outro. Qual?
entre 9 a 10
salários mínimos
Não se aplica

5

5

5

5

5

5

Masculino
35

5

importante, mas
precisa por fim nas
barreiras artificiais
que isolam o centro
da porção centro
norte da cidade.

Necessário e
fundamental para a
região

Masculino
43 anos

Masculino
33

Masculino
36

Excelente, vamos
promover a
valorização e
aproveitamento da
região, tirando dela a
Muito boa a
fama de perigosa e
iniciativa
suja. Uma região rica
em adversidades e
cultura que devia ser
mais valorizada e
cuidada.

O plano precisa ser
amplamente
discutido com a
sociedade civil
através de
audiências
públicas, inclusive
virtuais.

Me parece válido pensar nas regiões no entorno, em termos de impacto, benefícios,
integração (por exemplo com a rua Jacúi, que poderia abastecer o trânsito de ciclistas
para o eixo do Plano e a via ciclovia da Via Expressa que ainda carece de expansão,
para chegar até o centro da cidade). Além, precisamos pensar no impacto do Plano
numa discussão mais ampla sobre o destamponamento dos ribeirões e outros cursos
d'água. Quem sabe esse plano não serve para um 'start' dessa discussão, no âmbito
da política urbana, do cuidado com nossas águas? :)

Masculino
46

Masculino
61

Masculino
32

Masculino
63

5

5

Questionário
Carimbo de data/hora

139
140
3/26/2021 19:06:07 4/4/2021 20:00:23

141
3/4/2021 23:47:25

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
Sim, atende aos
Não, faltam alguns
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região
Não, faltam alguns quesitos.
quesitos necessários. quesitos.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

142
143
144
3/2/2021 7:36:49 3/27/2021 9:37:17 4/4/2021 18:16:38

Não, faltam
alguns quesitos.

Não, faltam alguns
Não sei opinar
quesitos.

Segurança, vias
públicas para
Segurança pública, baixo aproveitamento de
pedestres,
terrenos, falta de infraestrutura para pedestres
iluminação pública.

Segurança

Principalmente
acessibilidade e
microacessibilidad
e.

145
4/7/2021 6:23:46

Não, faltam alguns
quesitos.

146
2/25/2021 12:40:35

147
2/15/2021 20:05:15

148
3/5/2021 0:36:23

Sim, atende aos quesitos
necessários.

149
150
151
152
153
154
155
2/11/2021 9:43:08 3/20/2021 13:49:56 3/23/2021 10:09:21 3/22/2021 12:45:50 3/31/2021 8:43:04 2/22/2021 19:47:47 2/15/2021 17:00:22

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns Não, faltam alguns
quesitos.
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

O fato de ter não quer dizer que funciona, alguns equipamentos e serviços mas
estão subutilizados, precários, degradados e desconectados.

Restaurar e
conservar os
casarões antigos do
bairro;

Faltam áreas de
convivência
qualificadas,
programas de
revitalização de
atividades
econômicas e
edificações

Geral.
Principalmente
elementos que
tragam saúde.

Segurança no
período noturno

Não sei opinar

Não sei opinar

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Área comum e
projetos para
adolescentes /
idosos .

Segurança, uso
coletivo do espaço
público, que
atualmente está
degradado e
ocupado pela
população em
situação de rua

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não sei opinar.

São suficientes.
Atendem à
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao
população
lazer público como praças e parques.
residente e usuária
da região.

São suficientes.
Atendem à
população
residente e
usuária da região.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes. Faltam
espaços destinados ao
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público como praças e
lazer público como praças parques.
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
São suficientes. Atendem à
destinados ao lazer população residente e
público como praças usuária da região.
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer Não sei opinar.
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Não frequento a
região.

Acesso os serviços
de transporte
Não frequento a região.
coletivo da região.

Moro na região.

Estudos e
orientações de
trabalhos
relacionados à
área.

Não frequento a
região.

Acesso os serviços de
transporte coletivo da
região.

Importante território simbólico e histórico da cidade , que frequentei muito , mas
hoje pelo estado de degradação vou quando necessário.

Costumo ir à região
em busca de lazer,
cultura ou práticas
religiosas.

Não frequento a região.

Costumo visitar
parentes e/ou
amigos nessa
região.

Costumo ir à região
em busca de lazer,
cultura ou práticas
religiosas.

Costumo ir à região
Costumo visitar
em busca de lazer,
parentes e/ou
cultura ou práticas
amigos nessa região.
religiosas.

Costumo visitar
parentes e/ou
amigos nessa
região.

Moro na região.

Tenho um
empreendimento na
região.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
4
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 4
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

5

5

5

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

4

4

5

4

5

5

5

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

5

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Deve haver uma
integração com o
projeto da sede da
Sim, elas devem ser
Prefeitura que foi
transformadas em espaços ganhador de um
de lazer, recreação ou
Concurso de
descanso.
Projetos e que
muito tem a
contribuir com esta
proposta

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas
Sim, elas devem ser transformadas em espaços de
não para lazer,
lazer, recreação ou descanso.
recreação ou
descanso.

Elas só se
Sim, elas devem transformarão em
ser transformadas áreas apropriáveis
em espaços de
se as questões de
lazer, recreação walkability e
ou descanso.
acesso forem
resolvidas.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em espaços
Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer, recreação ou descanso.
de lazer, recreação ou
descanso.

Questionário
Carimbo de data/hora

139
140
3/26/2021 19:06:07 4/4/2021 20:00:23

141
3/4/2021 23:47:25

142
143
144
3/2/2021 7:36:49 3/27/2021 9:37:17 4/4/2021 18:16:38

145
4/7/2021 6:23:46

146
2/25/2021 12:40:35

147
2/15/2021 20:05:15

148
3/5/2021 0:36:23

149
150
151
152
153
154
155
2/11/2021 9:43:08 3/20/2021 13:49:56 3/23/2021 10:09:21 3/22/2021 12:45:50 3/31/2021 8:43:04 2/22/2021 19:47:47 2/15/2021 17:00:22

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

Parque., Centro de Passarelas praça
esportes, lazer e seriam mais
cultura.
interessantes.

Centro de esportes,
lazer e cultura.,
Passarelas de
acesso a pedestres.

calçadas
ciclovias e rotas para (acessibilidade,
integração e acessos às estações e pontos de
circulação de
iluminação,
embarque e desembarque de transporte coletivo.
bicicleta.
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário
urbano,
arborização).

Sim.

Não sei opinar.

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Centro de esportes,
lazer e cultura.

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Nos acessos a
16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
embarque e
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
desembarque do
de atravessamento?
metrô

Passarelas de
Parque., Centro de esportes, lazer e cultura.,
acesso a pedestres. Passarelas de acesso a pedestres.

Sim.

Praça do Peixe

Sim.

Articulação.

calçadas (acessibilidade, iluminação, mobiliário urbano, arborização).

integração e
acessos às estações
e pontos de
praças e parques.
embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

praças e parques.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

ciclovias e rotas
para circulação de praças e parques.
bicicleta.

vagas de
estacionamento nas
vias.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Sim.

Não.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Sim.

Cobrir o trecho de esgoto a
céu aberto, chamado de
ribeirão arrudas, na região
central. Transformar o
metro em subterrâneo,
conforme proposta pública
apresentada em
monografia, e transformar
a passagem a nível de rua
na região.

Considerando as
propostas
apresentadas, não
ficou claro de a
pergunta se refere
considerando o
Plano apresentado
a

Ele tem o foco
correto, falta
considerar
questões como a
pandemia (que
será questão
presente
doravante) e a
relação disso com o
adensamento. Não
são conflitantes,
mas é um
laboratório
interessante a se
pensar soluções.

Gênero
Idade (em anos)

Masculino
44

Masculino
35

Masculino
23

Feminino
61 anos

CEP residencial

30441008
31010070
Pós graduada(o) ou
Ensino Médio
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Empregada(o) de
Empregador(a)
uma
de 5 a 8 salários
de 5 aempresa
8 salários

30840700

30112011
30441127
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o) de Especializada(o)
Empregada(o) de
uma
mais empresa
de 10 salários uma
de 1 aempresa
4 salários

entre 1 e 5 anos

31110240
Universidade ou
Formação Técnica
Estudante
mais de 10
salários mínimos
entre 6 a 10 anos

mínimos
Não se aplica

mínimos
Não se aplica

5

5

5

5

Condição de emprego
Renda familiar
Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

mínimos
Não se aplica

mínimos
entre 1 e 5 anos

4

5

Empregada(o) de uma empresa privada
entre 9 a 10 salários mínimos

Parque., Passarelas
de acesso a
pedestres.

ciclovias e rotas para
circulação de
praças e parques.
bicicleta.

Apresentar uma
maquete virtual com
Bom
as propostas
apresentadas

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

Parque., Centro de
esportes, lazer e
Centro de esportes,
cultura., Passarelas
lazer e cultura.
de acesso a
pedestres.

calçadas
(acessibilidade,
calçadas (acessibilidade,
iluminação,
iluminação, mobiliário
mobiliário urbano, urbano, arborização).
arborização).

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

Escolaridade

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Centro de esportes,
lazer e cultura.

Não sei opinar.

Pela rodoviária,
desde que ela
pudesse se
transformar em um
ponto de contato
entre um lado e
outro do Arrudas.

NO início da Pedro II, na NSra de Fátima, do outro
lado da rodoviária

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura.

Parque., Centro de esportes, lazer e cultura., Passarelas de acesso a pedestres.,
outros equipamentos de melhoria da qualidade ambiental da região como jardim
de chuva, prédios verdes, utilização de energia limpa , agricultura urbana.

No geral o plano é excelente. Gostei muito da
proposta de revitalização, da preocupação com a
qualificação da região e da ideia do parque nas áreas
subtilizadas dos viadutos. Deixo registrado apenas
que o ponto "02. Incentivo a um adensamento
concentrado" parece ser equivocado quando tenta
"definir padrões de construção" e implicitamente se
propõe a direcionar a evolução da região. O excesso
de regras de ocupação de solo, construção,
volumetria, altura etc também foi um dos fatores na
degradação da área. As "boas intenções" nesse
direcionamento centralizador irão acabar
desperdiçando as vantagens que um mercado com
regras mais flexíveis trariam e provavelmente
perderemos a chance de transformar a região de
forma mais rápida e duradoura.

Masculino
27

Parque., Centro de
esportes, lazer e cultura.,
Passarelas de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
Centro de esportes, de acesso a
lazer e cultura.,
pedestres.,
Passarelas de
Aumentar áreas
acesso a pedestres. permeáveis para
ajudar a conter as
cheias do Rio
Arrudas.

Como diretriz,
contempla, com
certeza, as
principais
demandas.

Feminino
26

Parque., Centro de
esportes, lazer e cultura.

O Plano está muito bem
elaborado e de fácil
entendimento. Acredito
que vai trazer muitos
beneficios para a cidade.
Mas, não foi citado nada
sobre o Ribeirão Arrudas,
parece que ele
simplesmente não existe
na cidade. Minha duvida é
em relação ao que será
feito para o Ribeirão
Arrudas dentro do
segmento inserido na área
do Plano.

ótimo, acrescentaria um estudo sobre drenagem das bacias existentes no território,
incentivava e ou desenvolvia o uso de tecnologia sustentáveis, como solar e reuso
de agua. exemplo os vários viadutos existentes, poderiam ter coleta de agua de
chuva para limpeza e cuidado com os jardins, arborização, parques e agricultura
urbana. Faltou a palavra e conceito sustentável, que a meu ver , trata-se de gestão ,
não adianta requalificar o espaço sendo que as caixinhas da prefeitura não
conversa entre si e os recursos são desiguais. é necessário um plano de gestão do
território para melhor destinação do orçamento e eficácia na manutenção dos
equipamentos. Ex não adianta dar uma boa condição par o hospital Odilon Behrens
e deixar os acesso com passeios danificados, praças e vias sem iluminação ou seja
tem que ter uma gestão que olha o todo. Acredito que o objetivo deva ser tratar a
requalificação física econômica do território para desenvolver a questão social,
cultural e ambiental da região. Por último acredito que vocês estejam pensando em
um futuro em que BH voltasse com o leito natural de seus córregos e riachos.
Sucesso nos trabalhos.

Muito boa a
proposta sobre o
Plano. Gostei das
ideias e desejo que
sejam
implementadas.

Pela mediocridade que
vemos as propostas para
urbanismo da cidade o
plano está
surpreendentemente bom.
A crença que será
realmente implementado é
próxima de zero, e se for
será descaracterizada e
pouco mudará numa das
regiões de maior potencial
da cidade.

Masculino
28

Masculino
59

Masculino
53

Masculino
43

Masculino
62

30492010
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Autônoma(o)/

31015120
Pós graduada(o) ou Especializada(o)

31030480
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

31615-080
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o)
de uma

Empregador(a)
Não quero responder

de 1 a 4 salários mínimos

Sim.

Um atravessamento
subterraneo.

Acesso Av Pedro II

Ótimo ... Este é o
momento

Feminino
34

Não se aplica

Não se aplica

uma
de 1 aempresa
4 salários
mínimos
entre 6 a 10 anos

empresa
pública
mais de 10
salários
mínimos
Não se aplica

30170131
30140001
Pós graduada(o) ou Universidade ou
Especializada(o)
Empregada(o)
de Formação Técnica
Outro. Qual?
uma
entreempresa
9 a 10
de 1 a 4 salários
salários mínimos mínimos
Não se aplica
Não se aplica

5

4

5

5

5

Empregada(o) de uma empresa pública

Sim.

5

Masculino
27

Masculino
44

Feminino
42

Feminino
57

Masculino
36

30750140
Universidade ou
Formação Técnica
Estudante
de 1 a 4 salários
mínimos
entre 1 e 5 anos

31655350
Universidade ou
Formação Técnica
Autônoma(o)/
Empregador(a)
de 1 a 4 salários
mínimos
Não se aplica

30315550
31210-210
Pós graduada(o) ou
Ensino Médio
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Empregada(o) de
Empregador(a)
uma
de 5 a 8 salários
de 1 aempresa
4 salários
mínimos
Não se aplica

mínimos
mais de 10 anos

Empregador(a)
entre 9 a 10 salários
mínimos
mais de 10 anos

5

5

4

5

5

30550640
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Autônoma(o)/

Questionário
Carimbo de data/hora

156
157
158
159
160
161
162
3/4/2021 13:33:16 2/14/2021 8:56:45 1/12/2021 14:16:16 3/20/2021 9:11:07 2/16/2021 13:38:42 3/2/2021 9:17:29 3/17/2021 9:51:20

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
Não, faltam alguns Não, faltam alguns Negativa – faltam
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região
quesitos.
quesitos.
alguns quesitos.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

iluminação,
segurança,
equipamentos
públicos de lazer,
áreas verdes e
arborização

iluminação pública,
iluminação pública, segurança,
segurança e
transporte, trânsito,
limpeza
equipamentos
públicos

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Acesso os serviços Costumo fazer
de transporte
compras nessa
coletivo da região. região.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

163
2/10/2021 19:14:49

164
165
4/4/2021 18:58:16 3/15/2021 10:22:27

Sim, atende aos
quesitos
necessários.

166
2/11/2021 13:52:28

170
3/11/2021 12:10:28

Iluminação publica,
segurança, acesso a
Não falta
vias de bicicleta,
buracos na rua

melhoria nos imóveis do
entorno, iluminação,
segurança publica,
iluminação - jardins arvores, ofertas de
pracinhas
serviços, adaptação do
espaço fisíco dentro do
plano...

é uma área
segregada por vias
de grande porte,
metrô e ribeirão
Arrudas. Falta
articulação para
pedestre se deslocar
com segurança

iluminação,
equipamentos de
circulação de
pedestres

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são
suficientes.
Faltam espaços
destinados ao
lazer público
como praças e
parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público como praças e
destinados ao lazer
parques.
público como
praças e parques.

São suficientes.
Atendem à
população
residente e usuária
da região.

São suficientes.
Não são suficientes. Faltam espaços
Atendem à
destinados ao lazer público como praças e
população residente
parques.
e usuária da região.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços
destinados ao lazer destinados ao lazer público como praças
público como praças e parques.
e parques.

Costumo ir à região
Costumo fazer
em busca de lazer,
compras nessa
cultura ou práticas
região.
religiosas.

Não frequento a
região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Costumo ir à região em busca de lazer, cultura ou práticas religiosas.

Costumo fazer
compras nessa
região.

Costumo ir à região
em busca de lazer,
cultura ou práticas
religiosas.

Acesso os serviços de transporte coletivo da
região.

Costumo ir à região
em busca de lazer,
cultura ou práticas
religiosas.

Moro na região.

Costumo visitar
Acesso os serviços de transporte coletivo
parentes e/ou
da região.
amigos nessa região.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não, faltam alguns quesitos.

Há boa infraestrutura de trânsito apenas para veículos automotores, em prejuízo de
quem circula ativamente (a pé, bicicleta, patins...).

Não sei opinar

iluminação pública, segurança, transporte,
trânsito, equipamentos públicos

172
3/18/2021 23:09:13

não moro no bairro
mas vezes que
frequento parece
que precisa de
investimento para
ficar mais atrativo

Não, faltam
alguns quesitos.

Não sei opinar

171
1/11/2021 11:27:49

Não, faltam alguns Sim, atende aos
Não, faltam alguns quesitos.
quesitos.
quesitos necessários.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não sei opinar

Sim, atende aos
Não, faltam alguns quesitos.
quesitos necessários.

167
168
169
3/24/2021 21:19:50 2/11/2021 9:18:38 2/10/2021 16:32:36

Mobilidade segura para pedestres e
ciclistas, segurança e iluminação.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças e
parques.

Costumo fazer compras
nessa região.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
5
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 5
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

3

2

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
Sim
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas
não para lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem
ser transformadas
em espaços de
lazer, recreação
ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Devem ser convertidas em áreas verdes e de recreação porém adequando a malha
viária do entorno (por exemplo revisando os limites de velocidade no trânsito), caso
contrário não será atraente e sofrerá com as poluições advindas dos motores a
combustão (poluições aérea e sonora)

Sim, elas devem ser
aproveitadas, mas
não para lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas em
espaços de lazer, recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
Não sei opinar.
recreação ou
descanso.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Sim, elas devem ser transformadas em
Sim
espaços de lazer, recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou descanso.

Questionário
Carimbo de data/hora

156
157
158
159
160
161
162
3/4/2021 13:33:16 2/14/2021 8:56:45 1/12/2021 14:16:16 3/20/2021 9:11:07 2/16/2021 13:38:42 3/2/2021 9:17:29 3/17/2021 9:51:20

163
2/10/2021 19:14:49

164
165
4/4/2021 18:58:16 3/15/2021 10:22:27

166
2/11/2021 13:52:28

167
168
169
3/24/2021 21:19:50 2/11/2021 9:18:38 2/10/2021 16:32:36

170
3/11/2021 12:10:28

171
1/11/2021 11:27:49

172
3/18/2021 23:09:13

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura.,
Parque., Centro de
Acolhimento ou
esportes, lazer e
serviços para
cultura.
pessoas em
situação de rua

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

praças e parques.

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Sim.

16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
mais acessos ao
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
centro
de atravessamento?

Centro de esportes,
lazer e cultura.,
Passarelas de acesso
a pedestres.

calçadas
ciclovias e rotas
(acessibilidade,
para circulação de iluminação,
bicicleta.
mobiliário urbano,
arborização).

praças e parques.

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
praças e parques. praças e parques.
desembarque de
transporte coletivo.

Sim.

Não sei opinar.

Sim.

Feminino
38

CEP residencial

31710180
30240470
Pós graduada(o) ou Universidade ou
Especializada(o)
Técnica
Empregada(o)
de Formação
Empregada(o)
de
uma
mais empresa
de 10 salários uma
de 5 aempresa
8 salários

Renda familiar
Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

Não sei opinar.

Na outra
extremidade da
Rodoviária, ligando
à Pedro II ou
Tereza Cristina

Gênero
Idade (em anos)

Condição de emprego

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura.,
Passarelas de
acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Masculino
58

Não sei opinar.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
Parque., Centro de esportes, lazer e cultura., Casa de acolhimento para pessoas em
cultura., Passarelas
situações de vulnerabilidade (principalmente mulheres e mães)
de acesso a
pedestres.

Sim.

Passarelas de
Centro de esportes,
acesso a pedestres. lazer e cultura.

Parque., Centro de esportes, lazer e cultura.,
Passarelas de acesso a pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de Parque., Passarelas
esportes, lazer e
de acesso a
cultura.
pedestres.

Parque., Centro de esportes, lazer e
cultura., Passarelas de acesso a
pedestres.

Parque, Centro de
esportes, lazer e
cultura, Passarelas
de acesso a
pedestres

Parque., Centro de
esportes, lazer e cultura.,
Passarelas de acesso a
pedestres.

calçadas (acessibilidade, iluminação, mobiliário urbano, arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

integração e acessos às estações e pontos de
embarque e desembarque de transporte
coletivo.

praças e parques.

Todas as opções
acima são
necessárias

praças e parques.

ciclovias e rotas para circulação de
bicicleta.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas (acessibilidade,
iluminação, mobiliário
urbano, arborização).

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não.

Sim.

Não sei opinar.

Sim.

Sim.

ligação entre a
rodoviária e a
estação Lagoinha do
metrô

Revitalizar uma
região qeu durante
muitos anos foi o
centro comercial de
Belo Horizonte,
como a Feira dos
Produtores é
valorizar e
preservar nossa
cultura.

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

Escolaridade

Centro de esportes,
lazer e cultura,
Passarelas de acesso
a pedestres,
atividades muito
atratoras de pessoas

Passarela

Plano bastante ambicioso que, se concretizado como proposto, trará melhorias
significativas para os habitantes e usuários da região. Para garantir sucesso deve
atentar para que a população local se aproprie das ideias e defenda o projeto. Melhor
executar com excelência um parque, dois apartamentos sociais e uma Casa de
acolhimento do que executar de forma deficiente 50 mil ideias.
Vou aproveitar o espac para um marketing pessoal: a rede de cursinhos populares
Podemos está construindo, junto aos moradores da ocupação Pátria Livre (ocupação
em prédio abandonado), na pedreira Prado Lopes, um projeto de Biblioteca Popular
para ocupar o andar térreo do edifício. Significaria muito poder contar com uma
assistência técnica da prefeitura nesse projeto. Apesar de haver um interesse forte para
que seja construído integralmente pela comunidade, como um espaço de educação
para os moradores, seria interessante incluir o projeto no radar da prefeitura, para
vislumbrar ao menos uma possibilidade de inversão de financiamentos ou
simplesmente um reconhecimento da iniciativa. Muito obrigada pela atenção, torço
pelo sucesso do Plano!

parte da área é
muito perigosa, por
isso tão
Achei excelente é desvalorizada. É
necessário. Tomara essencial criar
que saia do papel ligações amplas para
pedestres e ciclistas,
rompendo com a
segregação

Feminino
:D

Feminino
35

mínimos
Não se aplica

mínimos
Não se aplica

30310360
31015100
Pós graduada(o) ou Universidade ou
Especializada(o)
Formação
Técnica
Empregada(o)
de
Autônoma(o)/
uma empresa
Empregador(a)
de 5 a 8 salários
Não quero responder
mínimos
Não se aplica
Não se aplica

5

5

4

5

Feminino
64

se eu entendi direito e pq
a distancia entre as duas
estações lagoinha a
carlos prates, permite um
debaixo do complexo passarela, mesmo que
de viadutos
não ligando direto a uma
dessas estações, ao
menos serviria para se
estar do outro lado do
arrudas.

Masculino
44

30380170
30330360
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o)
Especializada(o)
ou
Empregada(o)
de
Empregada(o) de
uma
mais empresa
de 10 salários uma
de 5 aempresa
8 salários

Masculino
40

Feminino
25

31730540
30690020
Pós graduada(o) ou
Pós graduada(o) ou Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o) de
Empregada(o) de uma empresa privada
uma
de 1 aempresa
4 salários
de 5 a 8 salários mínimos
mínimos

Feminino
31

Masculino
57

34001-152
31919600
Pós graduada(o) ou
Ensino Médio
Especializada(o)
Empregada(o) de Autônoma(o)/
uma
Empregador(a)
de 5 aempresa
8 salários
de 1 a 4 salários

Arborização, coleta
seletiva, cuidados
Não sei opinar
com o meio
ambiente!!

Não adianta investir em melhoria do
espaço público sem que seja investido
também recursos para garantir a
segurança dos usuários. Do contrário, em
pouco tempo o espaço ficará
abandonado novamente. É essencial
garantir a segurança de todos nesses
espaços. Essa percepção de segurança,
junto à ação real dos órgãos de
segurança pública, vai encorajar os
usuários a adotarem os espaços públicos
como parte de suas rotinas. Isso vai
propiciar ações autóctones e voluntárias
de conservação dos espaços no médio e
longo prazo.

Muito bom, gostei muito,
imagino as dificuldades
de implementação, mas
depois de ver as
sem dúvida, seria uma
ideias para
politica bastante
interessante e de
melhorias eu já
quero todas, BH e a aproveitamento do
Lagoinha merecem o espaço público aliado à
investimento, os
história do munícipio e
empresários
atendimento de criação
deveriam pagar sem de um espaço, central e
pensar.
com ofertas de espaços
variados de cultura e
entretenimento.
Parabéns aos envolvidos.

Masculino
44

Feminino
25 anos

Masculino
37

Feminino
57

Masculino
59

31070215
Universidade ou
Formação Técnica
Autônoma(o)/

31330140

3152020
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de uma

mais de 10 anos

31330180
Ensino Fundamental
II
Dona de casa
de 1 a 4 salários
mínimos
Não se aplica

empresa
entre 9 a pública
10 salários
mínimos
Não se aplica

5

5

5

Acho que o plano proposto pela PBH é de
extrema importância para a região, que
devido grandes obras viárias ao longo de
anos, acabou sendo prejudicada, a região
passou a sofrer um processo de esvaziamento
e envelhecimento, passando por um processo
de marginalização, com ausência de políticas
públicas voltados para a Lagoinha. Outro
ponto é que antes de ser anunciada a
Operação Consorciada Lagoinha-centro,
tínhamos em pauta a OUC ACLO gostaria de
saber se tal estaria substituindo a OUC ACLO.
O que houve com a OUC ACLO? ela foi
paralisada? Pois ela também englobava a
região.

O Plano deve
preservar de todas
as maneiras o
Mercado da
Lagoinha.

Feminino
30
30140092

Feminino
57

mínimos
Não se aplica

mínimos
Não se aplica

menos de 1 ano

entre 6 a 10 anos

mínimos
Não se aplica

mínimos
Não se aplica

Não se aplica

Empregador(a)
de 5 a 8 salários
mínimos
Não se aplica

31110340
31970 321
Universidade ou
Ensino Médio
Formação Técnica
Autônoma(o)/
Aposentada(o)
Empregador(a)
de 1 a 4 salários
de 1 a 4 salários
mínimos
mínimos
menos de 1 ano
mais de 10 anos

5

5

5

5

5

5

5

3

5

Pós graduada(o) ou Especializada(o)
Autônoma(o)/ Empregador(a)
de 1 a 4 salários mínimos

4

Pós graduada(o) ou Especializada(o)
Autônoma(o)/ Empregador(a)
mais de 10 salários mínimos

Questionário
Carimbo de data/hora

173
4/11/2021 15:34:05

174
175
176
3/1/2021 19:44:26 3/17/2021 18:54:57 2/12/2021 12:39:31

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região Sim, atende aos quesitos necessários.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

Não, faltam alguns Não, faltam alguns
quesitos.
quesitos.

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

Passarelas, locais
de convivência
seguros, praças,
parques,
arborização

177
4/4/2021 17:05:01

Sim, atende aos
Não, faltam alguns
quesitos necessários. quesitos.

Sistemas de
Drenagem, falta de
segurança,
iluminação
deficitária

178
179
2/17/2021 10:58:36 3/12/2021 14:40:00

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Segurança,
Iluminação pública,
Segurança, cuidado
iluminação, trânsito,
segurança e equipamentos
com as praças,
equipamentos
públicos
limpeza das vias...
públicos

180
2/10/2021 22:08:55

Não, faltam alguns quesitos.

181
4/2/2021 9:50:45

Não, faltam
alguns quesitos.

Faltam iluminação, infraestrutura para pedestres,
é uma área ótima para instalar ciclovias, faltam
Espaço público,
áreas verdes e de lazer e segurança noturna e nos segurança
finais de semana.

182
2/22/2021 18:44:42

183
3/19/2021 22:09:08

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

saneamento, segurança, iluminação e
equipamentos públicos

Falta muita
segurança e a
questão da
iluminação pública
ainda esta a desejar.

184
2/10/2021 21:18:51

Sim, atende aos quesitos
necessários.

185
4/7/2021 22:27:35

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Limpeza Urbana deficitária, Segurança
necessita melhorias, questão dos
moradores em situação de rua e
usuários de droga, necessita um plano
urgente de revitalização na região.

Melhoria em
segurança,
segurança e
transporte público e saneamento
iluminação.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Não são suficientes. Faltam
Faltam espaços
espaços destinados ao
destinados ao lazer
lazer público como praças
público como praças
e parques.
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao
destinados ao lazer
lazer público como praças e parques.
público como praças
e parques.

Não são
suficientes.
Faltam espaços
destinados ao
lazer público
como praças e
parques.

Não são suficientes.
Não são suficientes. Faltam espaços
Faltam espaços
São suficientes. Atendem à
Não são suficientes. Faltam espaços
destinados ao lazer público como praças destinados ao lazer população residente e usuária da destinados ao lazer público como
e parques.
público como praças região.
praças e parques.
e parques.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Não frequento a
região.

Costumo visitar parentes
e/ou amigos nessa região.

Não frequento a
região.

Costumo visitar
Costumo visitar parentes e/ou amigos nessa
parentes e/ou
região.
amigos nessa região.

Estudo a região

Moro na região.

Moro na região.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
5
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

5

3

5

5

5

5

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 2
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

2

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer,
recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
Sim, elas devem ser
transformadas em
transformadas em espaços
espaços de lazer,
de lazer, recreação ou
recreação ou
descanso.
descanso.

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público
destinados ao lazer
como praças e parques.
público como
praças e parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Moro na região.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

186
187
188
3/15/2021 13:17:12 2/10/2021 16:08:26 3/11/2021 14:09:44

Não, faltam alguns
quesitos.

Não sei opinar

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Acesso os serviços de transporte
Moro na região.
coletivo da região.

Costumo ir à região
em busca de lazer,
cultura ou práticas
religiosas.

Não frequento a
região.

Acesso os serviços
de transporte
coletivo da região.

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

2

5

5

5

5

2

5

4

5

5

5

5

5

5

5

2

5

4

5

1

2

5

4

5

5

2

5

4

5

2

3

5

5

5

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem
ser transformadas
Sim, elas devem ser transformadas em
Sim, elas devem ser transformadas em espaços de
em espaços de
espaços de lazer, recreação ou descanso.
lazer, recreação ou descanso.
lazer, recreação
ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em espaços de
lazer, recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
Sim, elas devem ser transformadas em transformadas em
espaços de lazer, recreação ou
espaços de lazer,
descanso.
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Questionário
Carimbo de data/hora

173
4/11/2021 15:34:05

174
175
176
3/1/2021 19:44:26 3/17/2021 18:54:57 2/12/2021 12:39:31

177
4/4/2021 17:05:01

178
179
2/17/2021 10:58:36 3/12/2021 14:40:00

180
2/10/2021 22:08:55

181
4/2/2021 9:50:45

182
2/22/2021 18:44:42

183
3/19/2021 22:09:08

184
2/10/2021 21:18:51

185
4/7/2021 22:27:35

186
187
188
3/15/2021 13:17:12 2/10/2021 16:08:26 3/11/2021 14:09:44

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e cultura.,
Passarelas de acesso a
Centro de esportes, pedestres., Se possível,
lazer e cultura.,
pensaria em uma infraPassarelas de acesso estrutura de banheiros ou
a pedestres.
algo similiar, mas que
proporcionasse melhores
condições para os
moradores

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura.

Parque.

Parque.

Parque., Centro de esportes, lazer e
cultura., Passarelas de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Passarelas de acesso a
pedestres.

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Parque., Centro de esportes, lazer e cultura., Passarelas de
acesso a pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres., Áreas
verdes, arborizadas

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

calçadas (acessibilidade, iluminação, mobiliário urbano,
arborização).

praças e parques.

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

praças e parques.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

praças e parques.

ciclovias e rotas para circulação de bicicleta.

praças e parques.

calçadas (acessibilidade, iluminação,
mobiliário urbano, arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Não.

Não sei opinar.

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

Sim.

Não sei opinar.

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
de atravessamento?

Atrás do TERGIP

Feminino
46 anos

Masculino
28

Masculino
53 anos

Masculino
35

Masculino
47

30310720

30310390
31210-030
Pós graduada(o)
Universidade ou Formação Técnica
ou
Empregada(o)
de
Desempregado
uma
mais empresa
de 10
de 1 a 4 salários mínimos
salários mínimos

31110410

30580002
Universidade ou Formação
Técnica
Empregada(o)
de uma empresa

31210-260

30690130
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

uma
mais empresa
de 10 salários
mínimos
mais de 10 anos

empresa
entre 9 a privada
10 salários
mínimos
Não se aplica

mínimos
menos de 1 ano

mínimos
mais de 10 anos

Não se aplica

5

4

5

5

5

Empregada(o) de uma empresa pública

Renda familiar

mais de 10 salários mínimos

Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

entre 6 a 10 anos

mínimos
entre 6 a 10 anos

3

4

Necessário fazer
pesquisa de origem e
destino, para
beneficiar maior
número de pessoas.

Feminino
46

mínimos
entre 1 e 5 anos

Condição de emprego

Não sei opinar.

Feminino
61

Universidade ou Formação Técnica

30421379
30662518
Pós graduada(o) ou Universidade ou
Especializada(o)
Técnica
Empregada(o)
de Formação
Empregada(o)
de
uma
uma
de 5 aempresa
8 salários
de 5 aempresa
8 salários

Sim.

Feminino
26

30310210
30270400
Pós graduada(o) ou Universidade ou
Especializada(o)
Formação
Técnica
Empregada(o) de
Autônoma(o)/
uma
Empregador(a)
de 5 aempresa
8 salários
de 1 a 4 salários

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

Não.

Não.

Gostei do plano e
apoio sua
implantação.

30640090
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o) de uma

31210090

Escolaridade

Sim.

Bastante
interessante e
importante não só
para a região, mas
para a cidade como
um todo.

30-380.752
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

CEP residencial

Feminino
27

praças e parques.

A principal demanda da Região da
Lagoinha e adjacentes é a destinação
da população em situação de rua e dos
usuários de drogas ilícitas, que
promovem a aglomeração, sujeira,
furtos a pedestres e residências,
provocando a degradação, insegurança
e torna a vida dos moradores da região
muito difícil, na opinião da maioria dos
moradores, esta sim deve ser a
prioridade no plano de intervenção na
nossa região.

Masculino
28

Feminino
35

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

A atração de novos
investimentos a partir de
renovação de empreendimentos
Que possa ter alguns da região via incentivo ao
moradores
adensamento multiplicará de
participando
forma natural melhorias no
ativamente da
entorno pelos próprios
elaboração e
empreendimentos privados. A
execução do plano. integração das regiões
diminuindo a segregação que os
viadutos e linha de metrô fazem
também é importante.

Masculino
26

Masculino
58

praças e parques.

tá muito bonito no papel e na ideia, mas
como melhorar a visibilidade da região
com tantos ferros velhos, descarte de
lixo para reciclagem, moradores de rua,
uso coletivo de drogas ILÍCITAS,
"esquina dos aflitos" no calçadão do
metrô, doações que acabam resultando
em mais lixo nas ruas (marmitex,
descartáveis, roupas e sapatos que nem
os que recebem as doações querem!)
sem falar das escolas públicas!!

Masculino
65 anos

Gênero
Idade (em anos)

integração e acessos às estações
e pontos de embarque e
calçadas (acessibilidade, iluminação,
desembarque de transporte
mobiliário urbano, arborização).
coletivo.

O Plano tem um passo inicial interessante, porém
me parece na parte de adensamento urbano que
serão incentivadas as construções de edifícios e
prédios. E isso é incongruente porque a principal
característica da região é a presença de casas e
imóveis antigos. Ao retirá-los ou modificá-los para
espero que se
virarem "adensamento urbano" o conforto e o
chamariz da área desaparecerão. Penso que
concretize
hipóteses de revitalização dos imóveis e de manter
o padrão de imóveis de planta baixa seria
fundamental e essencial.
A proposta do parque é maravilhosa porque é uma
área carente dessa equipamento urbano, afinal,
não queremos só comida.

Priorizar espaços
públicos,
diversidade de usos
e transporte coletivo

Importante mas
acredito que ainda
faltam alguns
pontos, como
revitalização do
Arrudas

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Deveriam ser vários. Na altura da rodoviária, na
altura da ASMARE, na altura prado/padre
eustáqio, na altura lagoinha-concórdia-floresta
também.

Acredito que o plano está
bem elaborado.
Entendendo a viabilidade
disso, uma sugestão seria
pensar em formas de
envolver os moradores
locais, movimentando a
economia local, e
moradores de BH que são
conectados com a região,
como forma de iniciar um
processo de reaproximação
entre os belorizontinos e a
Lagoinha

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura.

Saída voltada para a
região do Viaduto
Leste

Da região toda
indicada destaco a
área entre as obras
viárias - Complexo
da Lagoinha. Um
desafio muito grande
dada à dificuldade
de se acessar, atual
ocupação,
degradação
provocada pelo
intenso fluxo de
trânsito, entre outras
questões.

Apesar das formulações genéricas positivas, o Plano é
constituído por boas intenções que não se materializam em
propostas concretas favoráveis ao bairro. Assim, p. ex., o plano
propõe uma estação do MOVE na entrada do bairro, o que é
absolutamente danoso para sua conservação e qualidade de
vida. (Vocês devem se lembrar que foram intervenções desse
tipo que produziram a degradação na entrada do bairro.) Além
disso, parece-me urgente se propor ações concretas para a
recuperação de seu patrimônio edificado, com a conclusão do
processo de tombamento de seus imóveis e sua recuperação. O
parque proposto também é uma ficção, sendo apenas 25% da
área destinada a ele ainda não ocupada por túneis e viadutos.
Nos últimos anos, a PBH degradou muito a área do Complexo
Viário com a total supressão da vegetação ali ainda existente.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Centro de esportes, lazer e cultura.

Feminino
29

Desempregado
de 1 a 4 salários mínimos
4

Ensino Médio

Não se aplica

entre 6 a 10 anos

Aposentada(o)
de 1 a 4 salários
mínimos
mais de 10 anos

5

5

5

Feminino
29

privada
de 1 a 4 salários mínimos

Universidade ou Formação Técnica
Empregada(o) de uma empresa
privada
de 1 a 4 salários mínimos

Não se aplica

mais de 10 anos

uma
de 5 aempresa
8 salários
mínimos
Não se aplica

30180165
30130170
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o) de
Empregada(o) de
uma empresa
uma
de 5 aempresa
8 salários
Não quero responder
mínimos
Não se aplica
menos de 1 ano

5

5

5

5

5

Questionário
Carimbo de data/hora

189
190
191
192
193
194
195
196
197
3/27/2021 7:22:10 3/22/2021 13:39:25 4/10/2021 16:57:52 3/20/2021 14:08:27 3/20/2021 8:48:44 3/11/2021 16:44:28 3/1/2021 21:28:49 3/15/2021 1:03:55 3/20/2021 9:20:12

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
Não, faltam alguns Não, faltam alguns
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região
quesitos.
quesitos.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não sei opinar

Sim, atende aos
Não, faltam alguns
Não sei opinar
quesitos necessários. quesitos.

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

Falta um olhar
sobre a questão dos
moradores de rua,
artistas locais que
contribui com
atividades com as
comunidades da
região, convidar
artistas de BH para
doar uma obra de
arte para ser
instalada no
parque.

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Costumo visitar
parentes e/ou
amigos nessa
região.

Moro na região.

Moro na região.

Costumo ir à região
Costumo visitar
em busca de lazer, Não frequento a
parentes e/ou
cultura ou práticas região.
amigos nessa região.
religiosas.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
5
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

4

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 5
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Acabar com a
fumaça e o cheiro de
Equipamentos
fio queimado que
públicos, segurança
ocorre na cara da
PM.

198
3/28/2021 0:39:32

Não, faltam alguns
Não, faltam alguns quesitos.
quesitos.

199
3/17/2021 10:00:44

Não sei opinar

Os aspectos mais evidentes
para quem transita pela região
Iluminação pública,
são falhas na iluminação
segurança,mobilida
pública, segurança, escassez de
de
equipamentos públicos e
trânsito "confuso".

captação de agua
de chuva,
segurança, e
iluminação
suficiente

200
2/10/2021 13:53:18

Não, faltam alguns quesitos.

201
3/31/2021 11:32:53

Não, faltam alguns
quesitos.

202
3/23/2021 9:32:48

203
3/12/2021 9:09:35

Não, faltam alguns quesitos. Não, faltam alguns quesitos.

a iluminação pública muitas vezes é
inadequada para os pedestres,
principalmente à noite; o move atende
na avenida antonio carlos, mas na parte
mais interna do bairro os ônibus são
aqueles que atendem outros bairros, não
havendo uma linha mais curta que
circule mais vezes; o trÂnsito é
complicado devido a quantidade de vias
de mão única e ruas estreitas; não que
falte segurança, mas a ausência de
outras políticas públicas faz com que o
bairro tenha muitos problemas sociais
que prejudicam a segurança pública;
como tem poucos residentes também
não há escolas de educação infantil ou
ensino fundamental.

204
2/17/2021 11:22:27

Não, faltam alguns
quesitos.

205
3/17/2021 22:25:38

Não, faltam alguns
quesitos.

Trata-se de uma área
que precisa abrigar
melhor o grande
número de
população em
situação de rua que
ali frequenta, a
ausência de
banheiros públicos e
locais de repouso
causa a
concentração de
sujeira e lixo na
região

Ciclovias

Preservação do
Patrimônio,
sinalização urbana

iluminação pública,
segurança e equipamentos
públicos

Não são suficientes. Faltam
espaços destinados ao lazer
público como praças e
parques.

Não sei opinar.

Não são suficientes.
Não são suficientes. Faltam
Não são suficientes. Faltam espaços
Faltam espaços
espaços destinados ao lazer
destinados ao lazer público como praças destinados ao lazer
público como praças e
e parques.
público como praças
parques.
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam
destinados ao lazer espaços destinados ao lazer
público como
público como praças e parques.
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Não frequento a
região.

Costumo ir à região
em busca de lazer, Costumo visitar parentes e/ou
cultura ou práticas amigos nessa região.
religiosas.

Reconheço a
Costumo visitar
Costumo ir à região em busca importância cultual
Trabalho e/ou estudo na
parentes e/ou
de lazer, cultura ou práticas
e histórica da região
região.
amigos nessa região. religiosas.
e procuro apoiar as
iniciativas criativas.

estou sempre transitando na região
atendendo clientes ou de passagem para
Trabalho e/ou
outros lugares ou mesmo para chegar
estudo na região.
até minha casa que fica em bairro
próximo

Moro na região.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
Não. Elas devem ser transformadas em
mantidas como
espaços de lazer,
estão.
recreação ou
descanso.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Não são suficientes.
São suficientes.
Faltam espaços
Atendem à
destinados ao lazer
população residente
público como
e usuária da região.
praças e parques.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em Sim, elas devem ser
espaços de lazer,
transformadas em espaços de
recreação ou
lazer, recreação ou descanso.
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

206
207
208
2/12/2021 12:03:11 3/15/2021 11:29:51 2/10/2021 13:50:01

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

melhorar o
saneamento e a
gestão de àguas
pluviais,
principalmente na
região da Pedreira.
Melhorar a
segurança das
travessias da
Antônio Carlos.
Implantar
infraestrutura
cicloviária para dar
segurança e
prioridade aos
ciclistas

Integração e
valorização do novo
parque com o Atual
Parque Municipal,
retirada da
rodoviária daquele Mais iluminação e
local, implantação de sinalização nas vias
zona de
da região.
desenvolvimento
econômico (área de
escritórios,
residenciais e
comércio)

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Acesso os serviços
de transporte
coletivo da região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
Sim, elas devem ser
transformadas em
transformadas em espaços de espaços de lazer,
lazer, recreação ou descanso. recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em espaços
de lazer, recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
Sim, elas devem ser transformadas em
espaços de lazer,
espaços de lazer, recreação ou descanso.
recreação ou
descanso.

Não são suficientes.
Não são suficientes.
Faltam espaços
Faltam espaços destinados
destinados ao lazer
ao lazer público como
público como praças
praças e parques.
e parques.

Não, faltam alguns
quesitos.

Sim, devem ser
transformadas em
áreas de lazer desde
que seja possível e
Sim, elas devem ser
seguro acessá-las e
transformadas em espaços
que seja atrativo
de lazer, recreação ou
para que as pessoas
descanso.
tenham interesse em
usar essas áreas.
Ficar como está é a
pior opção.

Questionário
Carimbo de data/hora

189
190
191
192
193
194
195
196
197
3/27/2021 7:22:10 3/22/2021 13:39:25 4/10/2021 16:57:52 3/20/2021 14:08:27 3/20/2021 8:48:44 3/11/2021 16:44:28 3/1/2021 21:28:49 3/15/2021 1:03:55 3/20/2021 9:20:12

198
3/28/2021 0:39:32

199
3/17/2021 10:00:44

200
2/10/2021 13:53:18

201
3/31/2021 11:32:53

202
3/23/2021 9:32:48

203
3/12/2021 9:09:35

204
2/17/2021 11:22:27

205
3/17/2021 22:25:38

206
207
208
2/12/2021 12:03:11 3/15/2021 11:29:51 2/10/2021 13:50:01

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Parque.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas Parque.
de acesso a
pedestres.

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

integração e
acessos às estações
e pontos de
embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

calçadas
Integração e acesso
(acessibilidade,
ciclovias e rotas para
às estações aliadas a
iluminação,
circulação de
um projeto
mobiliário urbano, bicicleta.
ambiental positivo
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
calçadas (acessibilidade,
Centro cultural da
iluminação,
iluminação, mobiliário urbano,
região
mobiliário urbano, arborização).
arborização).

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Sim.

Sim.

Não.

Não sei opinar.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
Parque., Passarelas Parque., Centro de esportes,
Centro de esportes,
cultura., Passarelas de acesso a
lazer e cultura., Passarelas de
lazer e cultura.
de acesso a
pedestres.
acesso a pedestres., Mirantes
pedestres.

Achei sensacional, a
Lagoinha é um dos
bairros mais
importantes da
cidade e se faz
Ótimas propostas
urgente um projeto
de valorização da
região em diversas
esferas.

Muito importante.

muito bom

Feminino
41

Masculino
46

Masculino
40 anos

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

Valoriza o espaço
público, oferece aos
moradores um
espaço de
manifestações
artísticas e lazer.

Gênero
Idade (em anos)

Masculino
62

Masculino
23

Masculino
30

CEP residencial

31365150

Escolaridade

Ensino Médio
Empregada(o) de
uma
de 5 aempresa
8 salários

31110080
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

31210090
3036031
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o)
de
Autônoma(o)/
uma
Empregador(a)
de 5 aempresa
8 salários
de 1 a 4 salários

Renda familiar
Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

mínimos
Não se aplica

uma
de 5 aempresa
8 salários
mínimos
mais de 10 anos

5

5

Feminino
38

mínimos
entre 1 e 5 anos

mínimos
Não se aplica

30330220
30140170
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Autônoma(o)/
Empregador(a)
Empregador(a)
Não quero
Não quero responder
responder
Não se aplica
mais de 10 anos

4

5

5

5

Masculino
24

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de esportes, Parque., Centro de esportes, lazer e
lazer e cultura., Passarelas cultura., Passarelas de acesso a
de acesso a pedestres.
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura.

Parque., Centro de
esportes, lazer e cultura.,
Passarelas de acesso a
pedestres.

calçadas (acessibilidade,
iluminação, mobiliário
urbano, arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas (acessibilidade,
iluminação, mobiliário
urbano, arborização).

calçadas (acessibilidade, iluminação,
mobiliário urbano, arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

integração e acessos às
ciclovias e rotas para
estações e pontos de
circulação de
praças e parques.
embarque e desembarque
bicicleta.
de transporte coletivo.

ciclovias e rotas para
circulação de
bicicleta.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Sim.

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

pelo viaduto para olegário maciel

A mobilidade de
pedestres na região
cessa após o túnel da
lagoinha e só retoma
com a passarela de Estação lagoinha
acesso a rodoviária diretamente ligada à
centenas de metros rodoviária
abaixo, tornando a
mobilidade de
pedestres naquela
região impraticável

Um centro cultural . Passarelas de acesso a
Sobre a reh
pedestres.

Não.

As obras viárias fragmentaram
a região em vários pontos. Para
minimizar essas distâncias e
facilitar o acesso de pedestres
entre as regiões fragmentadas,
deveriam ser implantados
atravessamentos largos e
seguros para vencer os
obstáculos da Av. Antonio
Carlos e Av. do Contorno.

Rua da Bahia para
a Rua Célio de
16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
castro, transito de
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
veículos é intenso e
de atravessamento?
confuso para
pedestres.

Condição de emprego

Sim.

Próximo a rodoviária

Que ele seja
executado

Deve levar em consideração, a
O Plano é uma grande
Importante resgate manutenção no local da
conquista para a região, porém da área cultural ,
população menos favorecida,
ainda trata as medidas de
onde tudo está se
que habita a região,
forma superficial. Para a sua
perdendo, tenho
assegurando que a
implementação seria essencial grande preocupação especulação imobiliária das
entender as demandas da
em relação aos
grandes construtoras, que
população local para evitar
prédios ,e a própria certamente exercerá pressão
processos de gentrificação
história da região
desproporcional, não os
expulse do seu habitat

Muito importante a
valorização da cultura local e
melhorias nos espaços de
Colocar em
circulação. É preciso pensar
perspectiva o
em ações para a melhoria da
desenvolvimento do qualidade de vida das
Circuito Turistico da pessoas que trabalham na
Lagoinha
região como catadores, bem
como aqueles que utilizam o
espaço da rua como
moradia.

Feminino
42

Feminino
34

Feminino
54

30350040
31540 550
Pós graduada(o) ou
Universidade ou
Especializada(o)
Técnica
Empregada(o)
de uma empresa Formação
Empregada(o)
de
privada
uma
mais empresa
de 10 salários
de 5 a 8 salários mínimos
mínimos
Não se aplica
Não se aplica

30431405
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Aposentada(o)

5

35580000
30770160
Pós graduada(o) ou Universidade ou
Especializada(o)
Técnica
Empregada(o)
de Formação
Autônoma(o)/
uma
empresa
Empregador(a)
Não quero
de 1 a 4 salários
responder
Não se aplica

mínimos
mais de 10 anos

31110010
Universidade ou
Formação Técnica
Outro. Qual?
de 1 a 4 salários
mínimos
mais de 10 anos

5

5

5

Feminino
48

5

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres., área de Centro de esportes,
desenvolvimento
lazer e cultura.
economico (misto de
residenciais,
escritórios e
comércio)

Masculino
62

Feminino
49

Masculino
37

30380260
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Outro. Qual?
de 5 a 8 salários
entre 9 a 10 salários mínimos
mínimos
Não se aplica
Não se aplica

31250620
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o)
de uma

Pós graduada(o) ou Especializada(o)

5

5

Excelente ideia a de
criação de um
parque urbano,
faltam areas verdes
na região

O plano pode ser
interessante desde que
haja destinação dos
recursos auferidos com a
concessão onerosa para
moradias sociais e desde
que o adensamento
populacional proposto não
venha a prejudicar a
qualidade de vida da
população local, inclusive
preservando imóveis
antigos

Masculino
26

Masculino
53

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura.

Não sei opinar.

Sim.

integração do
Parque (demais
espaços de lazer)
com o transporte, de
forma a beneficiar
todos que vivem na
cidade, não apenas
quem mora na
região

Senti falta de algo
mais ousado, acho
que ali deveria ser
algo parecido com o
Porto Maravilha
(Museus, comércio,
estímulo à ocupação
mista - residencial e
escritórios)

Feminino
32

Masculino
39

entre 6 a 10 anos

31155700
30710-180
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Empregada(o) de uma
Empregada(o) de uma empresa pública
Empregador(a)
empresa pública
de 5 a 8 salários
de 1 a 4 salários mínimos
de 5 a 8 salários mínimos
mínimos
entre 6 a 10 anos
menos de 1 ano
mais de 10 anos

31270-410
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Estudante
de 5 a 8 salários
mínimos
mais de 10 anos

30140083
30830200
Pós graduada(o) ou
Ensino Médio
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Empregada(o) de
Empregador(a)
uma
de 1 aempresa
4 salários
Não quero responder
mínimos
mais de 10 anos
entre 1 e 5 anos

5

5

5

5

empresa pública
de 1 a 4 salários mínimos

31010520

4

5

Masculino
30

4

Questionário
Carimbo de data/hora

209
210
4/7/2021 22:41:43 3/30/2021 14:57:06

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
Sim, atende aos
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região quesitos
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
necessários.
Urbanística Centro-Lagoinha?

Não, faltam alguns
quesitos.

211
2/24/2021 14:40:59

Não, faltam alguns quesitos.

212
3/24/2021 23:14:24

Não sei opinar

213
2/10/2021 18:55:17

Não, faltam alguns quesitos.

214
3/1/2021 12:47:57

Não, faltam alguns quesitos.

215
216
3/20/2021 11:07:42 2/22/2021 21:58:36

Muitas áreas do bairro são escuras,
tem segurança precária, falta de
espaços públicos e coletivos, calçadas
estreitas, número muito grande de
barreiras.

218
219
220
221
2/22/2021 10:08:28 3/12/2021 14:36:04 2/11/2021 13:33:43 3/17/2021 14:44:05

222
2/10/2021 19:23:19

223
3/2/2021 8:52:52

Não sei se entendi a
pergunta, mas acho Não, faltam alguns
que faltam muitos
quesitos.
quesitos

Não, faltam alguns
quesitos.

Segurança

Iluminação pública,
saneamento,
segurança, trânsito,
mobilidade precária,
acessos, áreas
verdes, paisagismo,
ruas em rotas
exclusivas de
pedestres (bonde VLTs é bem vindo),
atrações culturais, ...

Iluminação pública,
segurança,
equipamentos
públicos e trânsito

faltam equipamentos
de uso público para
lazer e permanência
na regiao, dando
Segurança
mais segurança e
fomentando a
ocupação do espaço

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer São suficientes. Atendem à população residente e usuária da região.
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer
destinados ao lazer
público como praças e parques.
público como praças
e parques.

Não são
suficientes.
Faltam espaços
destinados ao
lazer público
como praças e
parques.

Sim, atende aos
Não, faltam alguns
quesitos necessários. quesitos.

Senti falta de maior detalhamento
sobre as mudanças viárias para
ciclistas e pedestres. Atualmente,
transpor da Av. dos
Áreas verdes. Sistema de
Andradas/Contorno para a Av.
Transporte eficiente. Seguranca.
Antonio Carlos utilizando bicicleta Equipamentos públicos.
é quase um "suicídio", pois o
viaduto nos coloca na pista do
meio.

217
3/24/2021 21:50:42

Sim, atende aos quesitos necessários.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam
alguns quesitos.

Iluminação Pública, segurança, equipamentos públicos e
remoção da cracolândia

Há muitos lugares
que faltam rede
de esgotos , a
segurança pública
não é eficaz

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

Nao

Melhorar
equipamentos de
Cultura e educação.

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços
destinados ao lazer destinados ao lazer público como
público como praças praças e parques.
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
São suficientes. Atendem à
destinados ao lazer população residente e usuária da
público como praças região.
e parques.

Não são suficientes. Faltam
espaços destinados ao lazer
público como praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Moro na região.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Acesso os serviços de transporte
coletivo da região.

Costumo fazer
compras nessa
região.

Moro na região.

Costumo visitar parentes e/ou
amigos nessa região.

Costumo visitar
parentes e/ou
Moro na região.
amigos nessa região.

Tenho um empreendimento na região.

Trabalho em
Acesso os serviços
transporte, trânsito e de transporte
urbanismo
coletivo da região.

Não frequento a
região.

Não frequento a
região.

Moro na região.

Moro na região.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
5
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 5
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

5

5

5

4

5

2

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4

5

5

5

1

5

5

5

5

3

5

4

5

5

5

5

5

4

5

2

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

3

5

4

5

1

4

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

5

5

5

5

4

5

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas
em espaços de lazer, recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas Sim, elas devem ser
em espaços de lazer, recreação ou transformadas em espaços de
descanso.
lazer, recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer, recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer,
recreação ou descanso.

Sim, elas devem
ser transformadas
em espaços de
lazer, recreação
ou descanso.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Questionário
Carimbo de data/hora

209
210
4/7/2021 22:41:43 3/30/2021 14:57:06

211
2/24/2021 14:40:59

212
3/24/2021 23:14:24

213
2/10/2021 18:55:17

214
3/1/2021 12:47:57

215
216
3/20/2021 11:07:42 2/22/2021 21:58:36

217
3/24/2021 21:50:42

218
219
220
221
2/22/2021 10:08:28 3/12/2021 14:36:04 2/11/2021 13:33:43 3/17/2021 14:44:05

222
2/10/2021 19:23:19

223
3/2/2021 8:52:52

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

Parque., Centro de esportes, lazer e
cultura., Passarelas de acesso a
pedestres., moradia e comércio
popular que era o uso anterior que foi
removido pelo poder público

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de esportes, lazer e Parque., Centro de esportes, lazer
Centro de esportes,
cultura., Passarelas de acesso a
e cultura., Passarelas de acesso a
lazer e cultura.
pedestres.
pedestres.

Centro de esportes, Centro de esportes,
lazer e cultura.
lazer e cultura.

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

praças e parques.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
calçadas (acessibilidade, iluminação,
iluminação,
mobiliário urbano, arborização).
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas (acessibilidade,
ciclovias e rotas para circulação de
iluminação, mobiliário urbano,
bicicleta.
arborização).

ciclovias e rotas para
circulação de
praças e parques.
bicicleta.

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Não.

Sim.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Sim.

16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
você acha que deve ser implantado um ponto adicional Não
de atravessamento?

Não sei opinar.

Sim.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque., Passarelas de acesso a pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura.,
Passarelas de
acesso a
pedestres.

vagas de estacionamento nas vias.

calçadas
(acessibilidade,
Todos, menos vagas
iluminação,
de estacionamento
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

integração e acessos às estações e pontos de embarque e
desembarque de transporte coletivo.

Acredito que
precisa de
melhorar em
todos os aspectos
acima

Não.

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

Sim.

Sim.

nao sei, mas a regiao
é carente de pontos
de atravessamento,
de modo geral

Próximo ao túnel da lagoinha.

Primeiro acho que
deve ter maior
investimento e
aumentar os
pontos de metrô (
mais lugares de
circulação)

O plano prejudica de forma descaradamente as empresas de reciclagens que se
listadas na região representam mais de 20 cnpjs e 30 pontos comerciais, além de ser
grande geradora de empregos e consequentemente representa um dos grandes
pólos recicladores da cidade , promovendo a sustentabilidade e a destinação correta
dos resíduos sólidos gerados em Belo Horizonte. Promove a reinclusão social de
pessoas em situações de vulnerabilidade social, além de ex-presidiarios, dando
Parece bom, mas há É importantíssimo
oportunidade de geração de renda e emprego através da reciclagem, pois, o
que se conhecer
revitalizar todo o
morador de rua vê na mesma a possibilidade de sobrevivência e dignidade.
melhor para opinar complexo.
Ressalto também que a ADE da Lagoinha(2019) sufucou e limitou as empresas de
Reciclagem a aturem na região. Prejudicando a sustentabilidade da cidade.
Para concluir, quero colocar um ponto de reflexão; se o mundo hoje busca
sustentabilidade do meio ambiente através das práticas sócio ambientais com foco
na reciclagem, o plano diretor da Lagoinha vai em contra mão a sustentabilidade e
responsabilidade social.

achei a proposta
muito boa, se for
viabilizada irá trazer
grandes benefícios
para a cidade e
região central, em
especial

Minha sugestão é um melhor alinhamento com os moradores
da região, o bairro está abandonado, cheio de noiados, com
problemas de segurança pública e iluminação. Todos esses
decorrentes do abandono e que deixaram criar essa
cracolândia na região, outro ponto a ser observado nessa
história toda é que nada desse trabalho será 100% se não
Acho importante e
retirar os ferros-velhos da região, pontos de constantes
essencial
aglomeração de usuários de drogas vendendo na maioria das
vezes fios roubados e ou material reciclado, mas ainda assim,
sendo desfavorável aos moradores da região, podendo causar
inclusive acidentes por sempre estarem no meio da rua com
seus carrinhos

Feminino
39

Feminino
42

Masculino
24

Feminino
39

31615070
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

31210030
Universidade ou Formação Técnica

05250489622
Pós graduada(o)
ou
Empregada(o)
de

Centro de esportes,
lazer e cultura.,
Infraestrutura para o fomento do comércio de reciclagem como polo da cidade.
Passarelas de acesso
a pedestres.

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Não sei opinar.

O plano apresenta propostas
importantes e consistentes para o
bairro e região central. Creio ser
necessário realizar algumas reuniões
para discussão do plano com os
moradores da lagoinha-centro, mas
também da cidade de Belo Horizonte.
Importante colocar em discussão a
proposta de Operação Urbana
Consorciada com desenhos,
perspectivas, projeções de como as
áreas de adensamento podem ficar
depois de ocupadas.

Não sei opinar.

Há que se avaliar e
buscar o menor,
mais confortável,
agradável, e mais
seguro para os
acessos

Seria idela um ponto conectando
o metrô diretamente à Avenida
Pedro II

Não sei.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.,
Passarelas
confortáveis,
preferencia escada
rolantes e/ou
rampas de baixo
aclive/declive

O plano é bom, mas acredito que
falta incluir informações relevantes
sobre como a segurança
pública/GCM apoiará nessa região
para que as ações de urbanismo
sejam efetivas, visto que é uma
região com muita incidência de
usuários de drogas e com alto risco
para pedestres e ciclistas diante
dessa insegurança.

O Plano soa muito interessante
como alavanca para um
desenvolvimento sólido para a
região e interligação entre pontos
estratégicos da cidade. É de muita
importância, porém que a
chegada de novos
empreendimentos não expulsem
os moradores mais humildes do
local, mas sim que tragam à eles
novas oportunidades.

Masculino
30

Masculino
34

Masculino
17

Feminino
24

Masculino
23

Masculino
71

30750610
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o)
de uma empresa

31210030

31210210
Universidade ou
Formação Técnica
Dona(o) de casa

31210400

Ensino Médio

Universidade ou Formação Técnica

30310500
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Outro. Qual?
de 5 a 8 salários
mínimos
Não se aplica

uma
de 5 aempresa
8 salários
mínimos
Não se aplica

mais de 10 anos

uma
de 1 aempresa
4 salários
mínimos
entre 6 a 10 anos

5

5

5

5

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

Gostaria que aqui
tivesse mais espaço
pra nossos filhos
brincarem

Gênero
Idade (em anos)

Masculino
48

Feminino
36

Feminino
39

Masculino
37

CEP residencial

31210100
Ensino
Fundamental I
Dona(o) de casa
de 1 a 4 salários
mínimos
mais de 10 anos

31960500
Universidade ou
Formação Técnica
Empregada(o)
de

30130002
Pós graduada(o) ou Especializada(o)

uma
de 5 aempresa
8 salários
mínimos
entre 6 a 10 anos

de 1 a 4 salários mínimos
entre 1 e 5 anos

31010330
31230770
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o)
de
Empregada(o) de uma empresa
uma
privada
de 5 aempresa
8 salários
mais de 10 salários mínimos
mínimos
Não se aplica
mais de 10 anos

mais de 10 anos

Estudante
de 1 a 4 salários
mínimos
mais de 10 anos

entre 1 e 5 anos

mais de 10 anos

34004845
30620110
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Especializada(o)
Empregada(o)
de
Desempregado
uma
mais empresa
de 10 salários de 1 a 4 salários
mínimos
mínimos
mais de 10 anos
Não se aplica

5

5

5

5

5

4

5

1

5

Escolaridade
Condição de emprego
Renda familiar
Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

Autônoma(o)/ Empregador(a)

5

privada
entre 9 a 10 salários mínimos

Autônoma(o)/ Empregador(a)

Não quero responder mais de 10 salários mínimos

Masculino
48

5

Empregada(o) de uma empresa privada
de 5 a 8 salários mínimos

Questionário
Carimbo de data/hora

224
3/10/2021 21:54:32

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
Não, faltam alguns
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região
quesitos.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

225
3/17/2021 13:12:26

226
3/30/2021 13:52:30

227
3/20/2021 10:16:40

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns quesitos.

Segurança

Arborização com espécies
características na região
geográfica, retirada de
esgotamento sanitário dos
cursos d'agua, tratamento
adequado do lixo sólido,
Iluminação, limpeza
diminuição da verticalização,
urbana, equipamentos
promoção de área verde parque, públicos
despoluição visual, sonora e
atmosférica, locais para
sanitário público, revitalização
do restaurante popular,
implantação de ciclovias,

228
229
230
3/31/2021 11:46:07 3/22/2021 11:44:50 3/18/2021 14:05:44

Não, faltam alguns
quesitos.

231
2/10/2021 17:22:38

232
233
234
235
236
237
238
239
3/17/2021 14:16:41 4/2/2021 13:56:14 4/6/2021 13:32:13 4/7/2021 22:13:34 2/12/2021 19:16:10 4/11/2021 13:00:47 2/12/2021 12:16:58 3/1/2021 19:56:34

Sim, atende aos
Não, faltam alguns
quesitos
quesitos.
necessários.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Equipamentos
públicos,
iluminação e
segurança

iluminação,
segurança

Iluminação e
segurança

Adequação dos
passeios e calçadas
ao uso de todos

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não, faltam alguns
quesitos.

Iluminação pública,
segurança e
saneamento.

iluminação,
segurança

IP,
segurança,transport
Estrutura de acolhimento para pessoas em situação de rua. Espaços públicos
ee
seguros, acessíveis e agradáveis para a circulação e permanência de
transito,equipament
pedestres e ciclistas.
os publicos,
assistencia social.

Iluminação limpeza
dos espaços em
baixo dos viadutos
obras viadutos sujos
viciados em drogas
ocupando espaço de
passagem.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público como praças
destinados ao lazer
e parques.
público como praças
e parques.

São suficientes.
São suficientes.
Atendem à
Atendem à
população
Não sei opinar.
população residente
residente e usuária
e usuária da região.
da região.

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Sim, atende aos
quesitos
necessários.

Não, faltam alguns
quesitos.

Não sei opinar

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

Segurança,
transporte e
equipamentos
públicos

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer público como
destinados ao lazer
praças e parques.
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Não são suficientes. Faltam
Faltam espaços
espaços destinados ao lazer
destinados ao lazer
público como praças e parques. público como praças e
parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Acesso os serviços
de transporte
coletivo da região.

Trabalho e/ou estudo na região.

Trabalho e/ou estudo na região. Moro na região.

Costumo ir à região
Tenho um
em busca de lazer,
empreendimento na
cultura ou práticas
região.
religiosas.

Trabalho e/ou
estudo na região.

Gosto de passear por lá

Trabalho e/ou
estudo na região.

Moro na região.

Não frequento a
região.

Moro na região.

Não frequento a
região.

Moro na região.

Em ocasiões de
velórios e
sepultamentos

Não frequento a
região.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
5
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 5
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.
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Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer, recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em espaços de
lazer, recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
Sim, elas devem ser
transformadas em
transformadas em
espaços de lazer,
espaços de lazer,
recreação ou
recreação ou descanso.
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer, recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
Não sei opinar.
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Questionário
Carimbo de data/hora

224
3/10/2021 21:54:32

225
3/17/2021 13:12:26

226
3/30/2021 13:52:30

227
3/20/2021 10:16:40

228
229
230
3/31/2021 11:46:07 3/22/2021 11:44:50 3/18/2021 14:05:44

231
2/10/2021 17:22:38

232
233
234
235
236
237
238
239
3/17/2021 14:16:41 4/2/2021 13:56:14 4/6/2021 13:32:13 4/7/2021 22:13:34 2/12/2021 19:16:10 4/11/2021 13:00:47 2/12/2021 12:16:58 3/1/2021 19:56:34

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

Parque.

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

integração e acessos às estações e pontos de embarque e desembarque de
transporte coletivo.

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Não sei opinar.

Centro de esportes,
lazer e cultura.

Centro de esportes,
lazer e cultura.,
Parque., Centro de esportes, lazer e cultura., Passarelas de acesso a
Passarelas de acesso pedestres., Centro de acolhimento para pessoas em situação de rua
a pedestres.

Centro de esportes,
Parque., Centro de
lazer e cultura.,
esportes, lazer e
Passarelas de acesso
cultura.
a pedestres.

Centro de esportes,
lazer e cultura.,
Centro de esportes, Centro de esportes,
Passarelas de
lazer e cultura.
lazer e cultura.
acesso a pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., As
passarelas aqui
servem de
banheiro,só se
colocar banheiros
em baixo

Parque., Centro de
Centro de esportes,
esportes, lazer e
lazer e cultura.,
cultura., Passarelas
Passarelas de acesso
de acesso a
a pedestres.
pedestres.

praças e parques.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

TODAS ACIMA SÃO
ESSENCIAIS.

ciclovias e rotas para circulação de bicicleta.

calçadas
vagas de
(acessibilidade,
estacionamento nas iluminação,
vias.
mobiliário urbano,
arborização).

integração e
acessos às estações
e pontos de
embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

integração e acessos
às estações e pontos vagas de
de embarque e
estacionamento
desembarque de
nas vias.
transporte coletivo.

Sim.

Sim.

Sim.

Sim.

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

Não.

Sim.

Não.

Sim.

Em ambos os lados
da Avenida Antonio
Carlos, visto que a
única passarela
existente é precaria.

Não sei opinar o
melhor local para
atravessamento, mas
sei que quanto mais
mobilidade melhor.

ATRAS DA ESTAÇÃO
LAGOINHA DANDO
PARA O LADO
DIREITO DA AV
ANTONIO CARLOS
SENTIDO CENTRO
BAIRRO.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas de
acesso a pedestres.

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

praças e parques.

Não.

Não sei opinar.

16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
de atravessamento?

Não da linha de metrô, mas na Av. Pres. Antônio Carlos. É importante uma
travessia a partir da Rua Araxá. A travessia mais próxima é na Est. SENAI,
sendo que a linha de desejo normalmente é a Est. Lagoinha

Mas, acho que a passarela que
sai do metrô, já é um ponto.
Acredito que seja importante
pensar em um melhor manejo
ou intervenção nesta passarela.

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

Primeiramente gostaria de parabenizar a equipe da SMPU/SUPLAN pela
proposta. Há anos não via uma proposta tão bem fundamentada como essa e
com todas as preocupações apontadas no documento.
Gostaria de fazer a seguinte contribuição: o equipamento de apoio à
integração ônibus-metrô junto à Estação Lagoinha necessita
obrigatoriamente de acesso tanto pela Av. Presidente Antônio Carlos quanto
pela Av. Cristiano Machado. Trata-se de ponto essencial de interligação dos
corredores e de suas respectivas linhas. As propostas da BHTrans ao qual
tive acesso não preveem isso.
Sobre o equipamento de apoio à integração ônibus-metrô junto à Estação
Carlos Prates, creio que seria importante revisar a rede de transportes de
atendimento. Na área central já temos uma estação ponto, e do outro lado
não há nenhuma linha de atendimento. Isso até desincentiva o uso da
estação.

Primeiro, acho muito
importante este canal de
interação com a população.
Aquela região merece um plano
como este. Acredito que
devamos propiciar um centro e
lagoinha mais saudável por isso,
acredito que um projeto que
valorize o meio ambiente, vá
ajudar muito. Permitir que a
natureza da cidade respire.

Me preocupa as
consequências que
podem vir no processo
de implementação do
plano como a
especulação imobiliária,
fazendo com que os
residentes atuais sejam
obrigados a saírem de
suas casas por não ter
condições financeiras.

É um plano inicial,
mas que ainda
Achei muito bom e
carece de maiores
importante para a
discussões e
região.
posteriores revisões
e ajustes.

Masculino
26

Masculino
50

Feminino
34

Masculino
46

31535250

30575800
30855330
Pós graduada(o) ou
Ensino Médio
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Empregada(o) de
Empregador(a)
uma
de 1 aempresa
4 salários
Não quero responder
mínimos
menos de 1 ano
Não se aplica

30140-130
30110014
Pós graduada(o) ou
Ensino Médio
Especializada(o)
Empregada(o)
de
Estudante
uma
mais empresa
de 10 salários
entre 9 a 10 salários mínimos
mínimos
entre 6 a 10 anos

Não se aplica

31710340
30190130
Pós graduada(o) ou
Ensino Médio
Especializada(o)
Empregada(o)
de
Estudante
uma
de 5 aempresa
8 salários
de 1 a 4 salários
mínimos
mínimos
mais de 10 anos
mais de 10 anos

30550600
31210540
Pós graduada(o) ou Ensino
Especializada(o)
Empregada(o)
de Fundamental
Autônoma(o)/II
uma
Empregador(a)
de 5 aempresa
8 salários
de 5 a 8 salários

entre 6 a 10 anos

30575500
31210320
Pós graduada(o) ou
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o)
de uma empresa Especializada(o)
Autônoma(o)/
pública
Empregador(a)
de 5 a 8 salários
de 5 a 8 salários mínimos
mínimos
mais de 10 anos
entre 6 a 10 anos

mínimos
Não se aplica

5

5

4

5

5

5

5

Achei excelente o
plano e espero que
ele se concretize.
Todas as propostas
são muito boas.

Gênero
Idade (em anos)

Feminino
19

CEP residencial

31530250
Universidade ou
Formação Técnica
Estudante
entre 9 a 10 salários
mínimos
entre 1 e 5 anos

Escolaridade
Condição de emprego
Renda familiar
Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

5

Universidade ou Formação Técnica
Empregada(o) de uma empresa pública
mais de 10 salários mínimos

Parque., Arborização, espaços
livre de cultura e lazer
sóciocontemplativo.

4

MUITO BOM,
PRECISA SER MAIS
DETALHADO,
DISCUTIDO E
RAPIDO.

Não sei opinar.

Mais próximo a
Adalberto Ferraz

É essencial a tomada de medidas para não ocorrer gentrificação! Os termos
da OUC devem ser elaborados com cuidado, participação social e
transparência, garantindo que a(s) empresa(s) parceiras não utilizem o
projeto para elitizar a área e expulsar os moradores. Devem ser feitas
habitações de interesse social e ser preservado o patrimônio histórico e
cultural riquíssimo desta região. Trata-se de uma oportunidade única de
criar um espaço urbano agradável, acessível, seguro e convidativo,
priorizando a circulação de pedestres e ciclistas. Deve ser criada uma
infraestrutura para atender a população em situação de rua na região,
incluindo apoio a dependentes químicos, de maneira humana e respeitosa.

entre cristiano
machado e centro

Pode se tornar um
grande bolsão de
estacionamento com
travessia de pedestre

Tudo seria válido
para revitalizar a
região!

Praça do Peixe

Criar programas
sociais definitivos
para pessoas em
situação de rua e
retirada dos
recicláveis e
Robauto da Pedro ll

As propostas
apresentadas são
necessárias e
urgentes. Trarão
melhoria na
qualidade de vida
não só para o local
mas para a cidade
como um todo.

Feminino
60

Feminino
62

SUGESTÃO: Realizar pesquisas detalhadas sobre a circulação dos diferentes
modais de transporte na região, incluindo inventário de emissões de GEE e
poluentes atmosféricos e projeção de reduções. A empresa WayCarbon,
parceira da PBH, possui uma ferramenta interessante neste sentido.

Feminino
30

5

Masculino
63

Masculino
28

Masculino
54

Masculino
19

5

Feminino
36

Feminino
41

Prefiro não dizer
37

Não sei opinar.

Feminino
44 anos

mínimos
mais de 10 anos

31140500
31210120
Pós graduada(o) ou Universidade ou
Especializada(o)
Formação Técnica
Autônoma(o)/
Desempregado
Empregador(a)
de 1 a 4 salários
Não quero responder
mínimos

Não se aplica

mais de 10 anos

30350080
30575815
Pós graduada(o) ou Universidade ou
Especializada(o)
Formação
Técnica
Empregada(o) de
Empregada(o)
de
uma empresa
uma
empresa
Não quero
Não quero responder
responder
entre 1 e 5 anos
mais de 10 anos

5

5

5

5

5

Questionário
Carimbo de data/hora

240
2/17/2021 15:42:40

1) Como você avalia a infraestrutura (abastecimento de
água, saneamento, iluminação pública, segurança,
Não, faltam alguns
transporte, trânsito, equipamentos públicos) da região
quesitos.
onde está sendo proposto Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha?

241
3/11/2021 16:49:28

242
243
244
245
246
4/7/2021 22:42:07 3/25/2021 10:17:09 3/20/2021 11:48:56 3/12/2021 7:55:59 2/17/2021 11:24:21

Não entendi a pergunta, mas creio
Não, faltam alguns
que os quesitos necessarios
Não sei opinar
quesitos.
precisam ser melhorados na região.

Limpeza urbana, as
esquinas viram
depósito de lixo. A
rua Sete Lagoas
após o número 511
virou ponto de lixo
e banheiro público.
A prefeitura criou o
problema e não
trouxe solução.

2) Se na pergunta anterior você respondeu que faltam
alguns quesitos, pode informar qual ou quais as
principais carências em infraestrutura na região?

Não, faltam alguns
quesitos.

Sim, atende aos
quesitos
necessários.

Iluminação pública,
segurança

247
3/2/2021 22:37:32

248
249
250
3/31/2021 9:57:08 3/7/2021 11:06:57 2/15/2021 20:44:46

Não, faltam alguns
quesitos.

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns Não, faltam alguns Não, faltam alguns
quesitos.
quesitos.
quesitos.

Segurança

Recolhimento de lixo em alguns pontos do bairro como a região
do São Cristovão e no entorno da rua da Itapecerica, no que
mede a entrada dela na passarela, praça do peixe e o largo da
Antônio Carlos.

Falta segurança,
melhoria na
iluminação pública
e aumento dos
equipamentos
públicos

São suficientes. Atendem à população residente e usuária da
região.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

251
2/11/2021 15:27:37

Não, faltam alguns quesitos.

252
4/12/2021 19:01:31

Não, faltam alguns
quesitos.

253
2/24/2021 19:22:35

Não, faltam alguns quesitos.

254
3/16/2021 19:59:25

255
3/29/2021 18:04:20

Não, faltam alguns quesitos.

Não, faltam alguns
quesitos.

Parques, praças, árvores,
banheiros públicos

A infraestrutura dessa
cidade não planejada pra
as pessoas mas os carros.

Sensação de
insegurança, falta de Espaços de Lazer / Esporte, segurança viária para
iluminação e zelo
pedestres/ciclistas, segurança pública, moradias para
com travessias,
sem teto
poluição visual.

acesso de portadores
de deficiência,
pedestres e ciclistas.
Infraestrutura
adequada de lazer.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços destinados ao lazer
destinados ao lazer
público como praças e parques.
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
São suficientes. Atendem à
Não são suficientes. Faltam
destinados ao lazer população residente e usuária espaços destinados ao lazer
público como praças da região.
público como praças e parques.
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças e
parques.

3) Em relação aos espaços públicos da região (praças,
parques, calçadas) como você os avalia?

Não são suficientes.
Faltam espaços
Não são suficientes. Faltam espaços
destinados ao lazer destinados ao lazer público como
público como praças praças e parques.
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como
praças e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

Não são suficientes.
Faltam espaços
destinados ao lazer
público como praças
e parques.

São suficientes.
Atendem à
população
Não sei opinar.
residente e usuária
da região.

4) Qual a sua principal relação com a região onde está
sendo proposto o Plano?

Costumo ir à região
em busca de lazer,
cultura ou práticas
religiosas.

Costumo visitar parentes e/ou
amigos nessa região.

Moro na região.

Costumo ir à região
em busca de lazer,
cultura ou práticas
religiosas.

Moro na região.

Moro na região.

Costumo visitar
parentes e/ou
Moro na região.
amigos nessa região.

Não frequento a
região.

Moro na região.

Já foi local de
translado no
transporte público e Acesso os serviços de transporte coletivo da região.
também de posto de
trabalho.

uso a região como
área de passagem de
Moro na região.
meus caminhos
cotidianos.

Costumo fazer compras nessa
região.

Trabalho e/ou estudo na
região.

5) O Plano propõe tratar os espaços públicos existentes
e implantar novos espaços no Centro e região da
5
Lagoinha, priorizando as calçadas e com foco no bem
estar das pessoas. Esta ação visa melhorar a qualidade
de vida de quem vive ou frequenta a região.

5

4

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

1

5

5

6) O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
propõe intervenções para melhorar o acesso de
pedestres e ciclistas às estações de transporte coletivo e
a integração entre os modos de transporte. O objetivo é 5
tornar a circulação das pessoas mais agradável e
segura e encurtar os caminhos que levam aos meios de
transporte coletivo.

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4

3

5

5

5

5

3

5

3

5

5

5

4

3

5

5

4

5

5

5

4

5

4

5

2

5

5

4

5

3

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

1

1

5

4

5

3

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

1

1

5

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
Sim, elas devem ser transformadas transformadas em
em espaços de lazer, recreação ou espaços de lazer,
descanso.
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer,
recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser transformadas em espaços de lazer,
recreação ou descanso.

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou
descanso.

Sim, elas devem ser
Sim, elas devem ser
transformadas em espaços de transformadas em espaços de
lazer, recreação ou descanso. lazer, recreação ou descanso.

7) A região Centro-Lagoinha é uma área que apresenta
riqueza de tradições culturais, religiosas e artísticas,
além de possuir importante acervo do patrimônio
edificado. As propostas que estão no Plano tem como
objetivo incentivar ações e estudos e destinar recursos
para estes fins.
8) O Plano propõe ações para atrair e incentivar
atividades econômicas e, assim, estimular o mercado e
a economia local e regional. As propostas consideram
todas as camadas da população e envolvem
investimentos em infraestrutura e incentivos ao
comércio, às atividades culturais e demais setores
presentes na região.
9) O Plano inclui propostas de incentivos e
investimentos para implantação de habitação de
interesse social na região. O objetivo é garantir
diversidade de moradores em uma região da cidade
bem servida por comércio, serviços e infraestrutura.
10) O Plano inclui propostas que objetivam promover a
harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte. São ações de incentivo
à economia local, a habitação de interesse social e a
diversidade de usos na região. Elas propiciarão a
redução de deslocamentos de quem mora ou frequenta
a região.

11) Na sua opinião as áreas que sobraram das obras
viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer,
recreação ou descanso, com acesso a pé?

Sim, elas devem ser
transformadas em
espaços de lazer,
recreação ou descanso.

Questionário
Carimbo de data/hora

240
2/17/2021 15:42:40

241
3/11/2021 16:49:28

242
243
244
245
246
4/7/2021 22:42:07 3/25/2021 10:17:09 3/20/2021 11:48:56 3/12/2021 7:55:59 2/17/2021 11:24:21

247
3/2/2021 22:37:32

248
249
250
3/31/2021 9:57:08 3/7/2021 11:06:57 2/15/2021 20:44:46

251
2/11/2021 15:27:37

252
4/12/2021 19:01:31

253
2/24/2021 19:22:35

254
3/16/2021 19:59:25

255
3/29/2021 18:04:20

12)Se você respondeu que as áreas que sobraram das
obras viárias junto ao Complexo da Lagoinha devem ser
aproveitadas para outros fins que não lazer e
recreação. Quer sugerir alguma outra atividade para
essas áreas?

13) Qual ou quais atividades ou equipamentos você
acredita que devem ser implantados na região?

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
Parque., Centro de esportes, lazer e
pedestres.,
cultura., Passarelas de acesso a
Parque.
Travessias de
pedestres.
pedestres em
desnível com
equipamentos de
comércio e serviços

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
pedestres.

14) Na região do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha, você pensa que é mais importante
realizar obras de melhorias no espaço público em:

integração e acessos
às estações e pontos
de embarque e
praças e parques.
desembarque de
transporte coletivo.

15) Você acha necessário implantar algum ponto
adicional de atravessamento da linha de metrô, para
pedestre?

Sim.

Sim.

Centro de esportes,
lazer e cultura.

Centro de esportes,
Centro de esportes, lazer e cultura.,
TODOS
lazer e cultura.
Passarelas de acesso
a pedestres.

Parque., Centro de
Parque., Passarelas Parque., Passarelas esportes, lazer e
Parque., Centro de esportes, lazer e cultura., Passarelas de
de acesso a
de acesso a
cultura., Passarelas
acesso a pedestres.
pedestres.
pedestres.
de acesso a
pedestres., Ciclovias

Parque., Centro de
esportes, lazer e
cultura., Passarelas
de acesso a
Centro de esportes, lazer e
pedestres., Ciclovias cultura.
de acesso a região ou
que crie uma ligação
ao eixo leste-oeste.

praças e parques.

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

calçadas
(acessibilidade,
iluminação,
mobiliário urbano,
arborização).

TODOS, de menos "vagas de estacionamento nas Vias."

integração e
acessos às estações
e pontos de
embarque e
desembarque de
transporte coletivo.

integração e
acessos às estações
ciclovias e rotas para
e pontos de
circulação de
ciclovias e rotas para circulação de bicicleta.
embarque e
bicicleta.
desembarque de
transporte coletivo.

ciclovias e rotas para calçadas (acessibilidade,
circulação de
iluminação, mobiliário urbano, praças e parques.
arborização).
bicicleta.

ciclovias e rotas para
circulação de bicicleta.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não.

Não sei opinar.

Não sei opinar.

Não.

Sim.

Sim.

Sim.

Não sei opinar.

Acho o plano de extrema
importância para a região, para
melhoria da qualidade de vida dos
moradores e frequentadores. O
plano me parece ainda muito
inicial, tendo poucas propostas
concretas e legíveis para quem não
é da área de arquitetura e
urbanismo. Também não há
projetos das transformações
propostas no plano. Espero que o
plano siga em frente, sem delongas,
e também aguardo para ver as
modificações propostas para a área.

Gênero
Idade (em anos)

Masculino
69

CEP residencial
Escolaridade
Condição de emprego
Renda familiar
Tempo em que reside/trabalha na região
Numa escala de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5
muito importante, como você avalia o Plano?

Não.

Não.

não tenho opnião
sobre o local mais
Tornar segrura a travessia da Rua Padre Paraíso para Av. adequado, mas
Contorno. Adicionar travessia para a região da Rua
concordo que
Curitiba (Centro) / Rua Diamantina
precisa de mais
travessias de
pedestres e ciclistas.

Novas alternativas
16) Se você respondeu SIM na pergunta anterior, onde
de atravessamento
você acha que deve ser implantado um ponto adicional
na área da Estação
de atravessamento?
Lagoinha

17) Queremos saber qual a sua opinião ou sugestão
sobre o Plano:

Sim.

Parque., Passarelas de acesso a
pedestres.

Masculino
23

Excelente. Acredito que o toque sobre uma real iluminação seja
pertinente neste ponto. Base da guarda civil para os moradores
e trabalhadores que circulam por lá.
Agora, o que me preocupa, é com a relação dos usuários de
Crack e demais população de rua do bairro. Isso tem sido
característico na região já há pelo menos 10 anos. E a ação para
com essas pessoas é sempre feita com violência policial e ou
repressão social. É importante considerar a revitalização dando
a mesma solução e ações para essas pessoas. Longe de eu
incentivar este projeto dentro de uma ação higienista e nãohumanizada. Olhar também para a estruturação das vilas e
favelas que estão inseridas no bairro. As pessoas possuem
muitas dificuldades enquanto saneamento básico, estrutura da
escola municipal que se encontra dentro do I.A.P.I e o próprio
Mercado da Lagoinha como uma opção de atenção aos
moradores da região.

Está muito bem
pensado.

Feminino
58 anos

Feminino
27

Feminino
60

Masculino
65

30350260
30220-040
Pós graduada(o) ou
Universidade ou Formação Técnica
Especializada(o)
Empregada(o)
de
Estudante
uma
mais empresa
de 10 salários
de 1 a 4 salários mínimos
mínimos

Não se aplica

Não se aplica

31210-470
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Aposentada(o)
de 5 a 8 salários
mínimos
Não se aplica

mínimos
mais de 10 anos

Dona(o) de casa
de 5 a 8 salários
mínimos
mais de 10 anos

5

5

5

5

5

Masculino
28

31250250

31110-340

Ensino Médio
Autônoma(o)/
Empregador(a)
de 1 a 4 salários

Ensino Médio

31170210
30411127
Universidade ou
Universidade ou
Formação Técnica
Técnica
Empregada(o)
de Formação
Empregada(o)
de
uma
mais empresa
de 10 salários uma
de 5 aempresa
8 salários

Universidade ou Formação Técnica

mínimos
mais de 10 anos

mínimos
Não se aplica

4

5

Centro de esportes, lazer e
cultura.

Os viadutos existente é
horrível, uma merda.

Espero que possa ter
impacto positivo na
revitalização dos
locais e patrimônios,
bem como promover
deslocamentos mais
amistosos e melhor
uso do espaço
público.

O complexo da Lagoinha hoje deixa ilhados todos os
bairros limítrofes em relação ao Centro. Ou se vai de
carro, ou se caminha longas distâncias até uma passarela
/ ponto de ônibus. Atravessar o complexo pedalando é
nada convidativo. As propostas do Parque Lagoinha
podem ajudar muito nesse sentido, mas não mostram
muito o que será feito com o tráfego motorizado (será
fundamental, e acho
encaixotado embaixo, como parte das garagens da Minas bom que os cidadães
Arena?). Além dessa importante ligação pedonal, é muito estão sendo ouvidos.
importante que as vias que acessam o complexo tenham
estrutura cicloviária para direcionar o fluxo para passar
no Parque Lagoiinha e continuar seu percurso depois. A
avenida aAntônio Carlos já deveria ter ciclovia há 10
anos. Andradas e Contorno ainda não tem (nas
proximidades do complexo).

Projetos de revitalização só
funcionam onde já tem gente
morando por natureza. Achar
que pessoas vão se mudar para
lá porque burocratas
decidiram que sim é não
entender o passado. "Criar
vocação do nada" é sonho de
quem se acha no direito de
fazer engenharia social com a
vidas dos outros. Quando
"funciona" é pq as pessoas
foram obrigadas, não pq
querem, ou pq gostam, ou
fariam se lhes tivesse sido
dada a opção.

A proposta é excelente e
necessária para a qualificação
de vários pontos do centrolagoinha,. hoje, além de
arriscado é desagradável
mesmo passar por algumas
áreas em funçao da sujeira,
presença de moradores de rua,
falta de áreas verdes. exemplo:
embaixos dos viadutos, em
torno da Rodoviária, Pça da
Rodoviária ( apenas uma área
concretada e suja no coração da
cidade e o mesmo para todo o
entorno da Pça da Estação.

O tal prefeito canil, ele
mora região nobre, não
anda de bike, nem a pé.
Ex.asssinou várias árvores
em toda cidade (
GENOCÍDA arborios),
fechou todas as praças, e
os principais áreas de
lazer. Ex estamos
revoltados ex. O parque
principal área verde desse
continua cercado , minas
não pode se curral dos
polytikos .wh

Masculino
29

Masculino
38

Masculino
35

Masculino
52

Prefiro não dizer
27 anos

Masculino
27

Masculino
38

Masculino
47

31210170

31210090
30310690
30535050
Pós graduada(o) ou Pós graduada(o) ou
Ensino Médio
Especializada(o)
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Empregada(o) de
Empregada(o) de uma empresa pública
Empregador(a)
uma
de 5 a 8 salários
de 5 aempresa
8 salários
de 1 a 4 salários mínimos
mínimos
mínimos
entre 6 a 10 anos Não se aplica
Não se aplica

31255-180
30111043
Ensino Fundamental Pós graduada(o) ou
II
Especializada(o)
Autônoma(o)/
Autônoma(o)/ Empregador(a)
Empregador(a)
Não quero responder de 5 a 8 salários mínimos

30720440
O meu IPTU é muito caro
Pós graduada(o) ou
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Empregada(o) de uma empresa Especializada(o)
Empregada(o) de uma
pública
empresa pública
mais de 10 salários mínimos
Não quero responder

mais de 10 anos

30330-310
Pós graduada(o) ou
Especializada(o)
Desempregado
de 1 a 4 salários
mínimos
Não se aplica

Não se aplica

mais de 10 anos

mais de 10 anos

Não se aplica

5

5

5

5

2

5

5

Autônoma(o)/ Empregador(a)
de 5 a 8 salários mínimos

5

5

Masculino
39

