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1. Proposta: ADE Santa Tereza

Autor(es): Elisa Mara

Manter a ADE na forma da Lei 11.181/2019

2. Proposta: ADE  Santa Lúcia

Autor(es): Claudio Lamego
Manter a condição (unifamiliar) da ADE Santa Lúcia na forma da lei 11.181/2019

3. Proposta: ADE Buritis

Autor(es): Paulo Gomide

Manter a condição atual para os setores unifamiliar horizontal
Justificativa:
Áreas de enorme relevância ambiental fauna, recursos hídricos (Bacia do
Cercadinho)
Ambas áreas estão sob a mancha da APA Sul
Detém conexões verdes que devem ser ampliadas com a implantação dos parques
ciliares, previstos no plano diretor do Cercadinho e do Córrego Ponte Queimada -
Projeto já em desenvolvimento pela PBH.

4. Proposta: ADE Pampulha - completação da proposta 10 do Executivo

Autor(es): Gabriela

ACRÉSCIMO 01: Inclusão da Rua Custódio Pinto Coelho e parte da Rua Florença
com permissividade PE-2
ACRÉSCIMO 02: Inclusão de Agrupamento de lotes na Avenida Professor Clóvis
Salgado e Av. Heráclito de Miranda.
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JUSTIFICATIVA DO ACRÉSCIMO 01: No entorno das respectivas vias possui baixa
ocupação das quadras, desta forma pode ser tratada como potencial eixo
transformador.

JUSTIFICATIVA DO ACRÉSCIMO 02: As vias atuam como ligação entre dois eixos
relevantes e possui baixa ocupação das quadras, dessa forma pode ser tratada
como potencial eixo transformador. Além disso, o impacto de vários
empreendimentos não residenciais licenciados lado a lado é maior do que o de um
único empreendimento aprovado em um conjunto de lotes, isso porque neste caso
haverá a racionalização dos acessos, criação de espaços para fruição pública e
concentração da permeabilidade do solo, reduzindo a possibilidade de sua extinção.

5. Proposta: ADE Pampulha

Autor(es):Ricardo de Resende Santos
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Alteração da permissividade específica (atual Pep-I) da Praça Alfredo Camaratti,
entre Av. Presidente Carlos Luz e R. Expedicionário Mário Alves de Oliveira, para
PE-2. E trecho da Av. Presidente Carlos Luz (atual Pep-I) para permissividade de via
onde são admitidos grupos I a III.

Acréscimo:
Inclusão de toda a Av. Alfredo Camarate e do trecho correspondente à Av.
Presidente Carlos Luz com permissividade grupos I a III.

Justificativa:
Estas alterações estão sendo propostas no quarteirão onde está situado o Centro Esportivo
Universitário da UFMG e entorno, no qual já se observa a presença prioritária de atividades
não residenciais

Justificativa do acréscimo:
A Av. Alfredo Camarate atua como ligação entre dois eixos relevantes (Av. Presidente
Carlos Luz e Av. Otacílio Negrão de Lima), além de uniformizar as condições do entorno e
possuir características semelhantes e compatíveis para ampliação das atividades não
residenciais a serem exercidas no local.

6. Proposta: ADE  Belvedere

Autor(es): Cássia Ximenes
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Ampliar PEII para o trecho que une as avenidas Paulo Camilo Pena e Av. Celso
Porfírio Machado que já são PEII

7. Proposta: ADE Pampulha

Autor(es): Cássia Ximenes

Otacílio Negrão de Lima
A Av. Otacílio Negrão de Lima tem 18km de extensão e diferentes necessidades. A
região do clube AABB é carente de serviços e comércio e a solicitação é para
ampliação das atividades na Enseada das Garças, às margens da Otacílio Negrão
de Lima.

8. Proposta: ADE São Bento

Autor(es): Evandro Veiga Negrão de Lima Júnior

Alterar a classificação viária da rua Professora Iracema Pimenta que é borda da
ADE São Bento, e possui apenas três imóveis, sendo uma esquina da Avenida
Consul Cadar já com finalidade comercial, um lote que abriga uma antena de
telefonia e um imóvel de esquina, que, devido ao grande ruído da rua que é saída e
entrada do bairro, não permite sua utilização residencial. Além disso, o outro lado da
rua já abriga apenas imóveis comerciais.

9. Proposta: ADE Santa Tereza

Autor(es): Cleinis de Faria - grupo 1 (verificar)

A proposta é que mesmo as vias PESAT-1 passem a ser PE-1; as vias PESAT-2
passem a ser PE-2 seguindo a lista de atividades apresentadas no GT-1, mas sem
limites de área. Alternativamente, propõe-se que todo o comércio varejista seja sem
limites de área igual ao código de atividades 471130200 por isonomia.

10.Proposta: ADE São Bento

Autor(es): Observador pede acolhimento de delegado
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Rua Sílvio de Vasconcelos

11. Proposta: ADE Pampulha

Autor(es): Marimar

Não deve ser ampliada a permissividade na Praça Alfredo Camarate.

12.Proposta: ADE Pampulha

Autor(es): Fernando Santana

Manter a situação atual em toda a avenida Alfredo Camarate e na Praça Alfredo
Camarate.

13.Proposta: ADE Pampulha

Autor(es): Ricardo de Resende

Permitir agrupamento de lotes nas Av Portugal, que é avenida com fortes
características comerciais e que pode 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.
O impacto de vários empreendimentos não residenciais licenciados lado a lado é
maior que o de um único empreendimento aprovado em um conjunto de lotes, isso
porque neste caso haverá a racionalização dos acessos, criação de espaços para
fruição pública e concentração da permeabilidade do solo, reduzindo a possibilidade
de sua extinção.

14.Proposta: ADE Pampulha

Autor(es): Ricardo de Resende

Permitir agrupamento de lotes nas Av Heráclito de Miranda (Av. Atlântica), que é
avenida com fortes características comerciais e que pode 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.
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O impacto de vários empreendimentos não residenciais licenciados lado a lado é
maior que o de um único empreendimento aprovado em um conjunto de lotes, isso
porque neste caso haverá a racionalização dos acessos, criação de espaços para
fruição pública e concentração da permeabilidade do solo, reduzindo a possibilidade
de sua extinção.

15.Proposta: ADE Pampulha

Autor(es): Ricardo de Resende

Permitir agrupamento de lotes nas Av Professor Clóvis Salgado, que é avenida com
fortes características comerciais e que pode 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.
O impacto de vários empreendimentos não residenciais licenciados lado a lado é
maior que o de um único empreendimento aprovado em um conjunto de lotes, isso
porque neste caso haverá a racionalização dos acessos, criação de espaços para
fruição pública e concentração da permeabilidade do solo, reduzindo a possibilidade
de sua extinção.

16.Proposta: ADE São Bento

Autor(es): Evandro Veiga Negrão de Lima Júnior

Transformar a Av. Professora Sílvio de Vasconcelos e Rua Fernando França
Campos, na entrada do bairro pela Raja, em PE II.


