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1. Recomendação Proposta: Concessão de Alvará Online

Autor(es): Kelyane e Mary - setor popular

Faz-se necessário implementação no processo de liberação de alvarás que seja
incluída a previsão de interdição do estabelecimento quando da constatação de
POLUIÇÃO SONORA ou qualquer atividade de impacto não prevista no alvará
quando constatada a mesma infração na 2ª autuação, que seja decretada a
interdição imediata do estabelecimento.

2. Proposta: Alteração LEI Nº 11.181 na Seção II Do uso não residencial

Autor(es): Leirson Cunha - Setor Empresarial

Nos artigos 206, 207, e 208 e seus parágrafos, aparenta-se a utilização de uso
somente em edificações horizontais ou já aprovadas até a época de promulgação da
lei. Neste caso já estaria incluso edificações verticais. A proposta é retirar a
especificidade do tipo de construção (vertical ou horizontal), já que a classificação se
dá pelo uso da via. tornando assim mais simples a aplicação da lei.

3. Proposta: Atividades na ADE Lagoinha

Autor(es):   Teresa Vergueiro  - Setor Popular

Quais atividades econômicas que queremos excluir e quais queremos incluir
na ADE Lagoinha?

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

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

4. Recomendações propostas:

ADE da Lagoinha
Autor(es):  Teresa Vergueiro  Setor Popular
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Elisabete de Andrade - Setor Técnico - (Compur)
Maria Consuelita - Setor Técnico - (Compur)

Fiscalização mais ágil, com interdição na reincidência.

Regulamentação da ADE Lagoinha
Plano diretor local para fomentar atividades culturais, gastronômicas
Devolução do Mercado da Lagoinha aos moradores
Ampliação do corpo fiscal da PBH
Não inclusão de novos imóveis para assistência social

5. Recomendação Proposta: ADE Pampulha

Autor: Guilherme Leal, Kelyane, Rosemary - Setor Popular

1) Reinserir a necessidade de EIV para casas de festas e eventos
2) Alterar a classificação de bar com entretenimento para alto impacto de

segurança e ambiental, necessitando de EIV para autorização e atendimento
de requisitos de ações mitigadoras equivalentes às casas de show.


