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Autor:  Leonardo Almeida Magalhães Setor: 
Popular

ADE MANGABEIRAS

Referente a Proposta 4 - ADE Mangabeiras.
Conforme o Plano Diretor as vias apresentam Permissividade Específica
(PEM), sendo: PEM-I e PEM-II. Atualmente, somente é admitida a instalação
de usos não residenciais nas vias classificadas como PEM-II, ficando as vias
PEM-I para uso exclusivamente residenciais. Propomos a manutenção dessa
mesma forma, mantendo as vias PEM-I para uso exclusivamente residencial.
Tal solicitação se faz objetivando a manutenção do projeto inicial do bairro
como área residencial e principalmente por se tratar de uma das poucas
regiões da cidade que ainda engloba área de Proteção Ambiental, rica pela
fauna e flora.”

Proposta 1



Autor:  Evandro Veiga Negrão de Lima Júnior Setor: 
Empresarial

ADE PAMPULHA

“Incluir a rua Xangri-la como uma via que possa receber atividades como
supermercado, pet shop, farmácias com área maior que 300 m² e
serviço de vacinação. Não faz sentido ela estar ao lado do Zoológico e lá
ser proibido Pet Shop. Ou um morador ter que atravessar o bairro para
chegar ao supermercado.”

Proposta 2



Autor:  Lincoln Avelino de Barros Setor: Popular

ADE SANTA TEREZA

Rejeitar na íntegra a Proposta 9 da PBH, “Consiste na uniformização da
permissividade específica da Rua Salinas como PE-2, nos trechos (...)”, considerando
não haver justificativa para ampliação da permissividade destes trechos. Tal
alteração tende a prejudicar as diretrizes de proteção patrimonial e intensificar o
trânsito local.

Proposta 3



Autor:  Evandro Veiga Negrão de Lima Junior Setor: Empresarial

ADE PAMPULHA

Permitir agrupamento de lotes nas Rua Xangri-lá, Theresinha Brandão
Resende,, que são rua e avenida com fortes características comerciais e
que podem ser flexibilizados os usos, mas não adianta flexibilizar o uso se
não permitir agrupamento de lote. Um morador do bairro Bandeirantes
por exemplo tem que atravessar 1 ou mais bairros para conseguir ir a um
supermercado. Se permite o uso supermercado na rua Xangri-lá mas
proíbe o remembramento de lote, é impossível conseguir aprovar o
projeto.

Proposta 4


