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Autor:   Evandro Veiga Negrão de Lima Junior Setor: Empresarial

ADE PAMPULHA

"Existe uma demanda por parte da população, lojistas e 
empreendedores da mudança de uso na ADE Pampulha, para que 
possa ser permitido atividades como supermercado, pet shop, 
farmácias com área maior que 300 m² e serviço de vacinação.
Existem diversas vias na Pampulha como Santa Rosa, Alfredo 
Camarati e Xangri-lá, que cabem lojas desse tipo, mas que hoje 
são proibidos."

Proposta 1



Autor:  Lincoln Avelino de Barros                   Setor: Popular

ADE SANTA TEREZA

Proposta 2
Rejeitar na íntegra a Proposta 1 da PBH, “Unificar em todas as ADEs um mesmo 
conjunto de atividades econômicas permitidas nas 3 categorias de vias (...)”, 
considerando que a permissão de atividades deve considerar as características 
regionais e a sua unificação tende a ocasionar efeitos negativos não previstos. 
Tal proposta fere o artigo 5º, Inciso XXIII, da Constituição Federal, que estabelece 
a Função Social da Propriedade, uma vez que as ADEs Santa Tereza, Lagoinha, 
Pampulha e Cidade Nova gozam de diretrizes específicas de proteção 
patrimonial, devendo ser respeitadas suas singularidades culturais e territoriais.  
Observa-se a ilegalidade de tal proposta diante também da não observância do 
Estatuto das Cidades que estabelece que deverão ser cumpridas as definições 
específicas de cada zoneamento, devendo também observar a "proteção, 
preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio 
cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico”.  



Autor:  Lincoln Avelino de Barros Setor: Popular

ADE SANTA TEREZA

Proposta 3
Rejeitar na íntegra a Proposta 2 da PBH, “Na ADE Santa Tereza, definir que o conjunto de 
atividades tenha área unificada em 150 m² nas vias classificadas como (PE-1); e área 
alterada de 150 m² para 300 m² nas vias classificadas como (PE-2).”, 
considerando ser contraditória com o objetivo de estabelecimento da ADE e também 
com as diretrizes de proteção do conjunto urbano do bairro. Vale destacar trecho do 
Dossiê de Proteção do Bairro: “Para além das modificações evidenciadas na paisagem de 
Santa Tereza é importante destacar que a corrida imobiliária vem causando impactos 
urbanísticos que tendem, a nosso ver, a alterar a sociabilidade típica do bairro. (...) Além 
disso, um dos elementos simbólicos do modo de vida evocado como tradicional pode ser 
alterado pela rápida perda do seu patrimônio edificado, seja pelas demolições, seja por 
meio das perdas geradas pelas alterações dos elementos arquitetônicos referências das 
edificações do bairro. Vale lembrar que as edificações, assim como outros marcos 
espaciais, ancoram a memória histórica e afetiva do ser humano.” (Pág. 57)



Autora:   Teresa Vergueiro Setor: Popular

ADE REGIÃO DA LAGOINHA

Proposta 4
"- Quais atividades econômicas que queremos excluir e quais 
queremos incluir?

Queremos excluir; comércios de recicláveis, ferro velho, estações 
de transbordo, estacionamentos e sucatarias.



Autora:   Teresa Vergueiro Setor: Popular

ADE REGIÃO DA LAGOINHA

Proposta 5

“Queremos incluir: atividades econômicas tradicionais, 
especialmente as ligadas à economia criativa e solidária, bares, 
restaurantes e casas de eventos, além de eventos culturais no 
Mercado da Lagoinha todos os dias.”



Autora:   Teresa Vergueiro Setor: Popular

ADE REGIÃO DA LAGOINHA

Proposta 6

"- Atividades a serem estimuladas; espaços para 
entretenimento, economia criativa e cultural, que definem a 
Lagoinha como zona cultural, delimitada pela Avenida D. Pedro 
II e Avenida Antônio Carlos.”
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