ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA DO
PLANO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE CAMELÔS DO HIPERCENTRO DE BELO HORIZONTE

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se na sala de
reuniões do Shopping UAI, localizado na Rua Saturnino de Brito, n° 17 – 3° andar, os seguintes
integrantes titulares e suplentes da Comissão de Coordenação da Operação Urbana Simplificada do
Plano de Inclusão Produtiva de Camelôs do Hipercentro de Belo Horizonte, Maria Laura Mattoli,
Lucas Ventura A. Ribas Colen, Cristina Márcia Santos de Sá, Cláudio Alex Pereira, Wanderson da Silva
de Freitas, Jean Carlos de Oliveira, Daniel Landes de Freitas, Bernard Siríaco Martins, Gustavo
Henrique Gomes Cordeiro e Flávia Aparecida de Avelar, para discussão dos seguintes assuntos: 1)
Assuntos gerais; 2) Discussão e aprovação do Regulamento/Regimento Interno da Comissão. A
presidente Maria Laura Mattoli cumprimenta os presentes comunica que as atas da 3ª e 4ª reuniões
da comissão serão enviadas para aprovação na próxima reunião e informa que já foram recebidos 20
recursos em relação ao Comunicado da Secretaria Municipal de Política Urbana, publicado no DOM
no dia 24 de março de 2018, que informa sobre a Rescisão do Termo de Ingresso celebrado com os
camelôs que não deram início ás suas atividades no termo da art. 7º § 1º, do Decreto nº 16.734/17.
Após discussão sobre qual seria o procedimento a ser adotado para julgar os recursos houve a
concordância em aguardar o fim do prazo para recurso e convocar uma reunião da comissão para
tratar do assunto. Em seguida os representantes do Executivo indagaram aos representantes do
colaborador se a lista de presença estava sendo feita diariamente. Os representantes do Colaborador
informaram que a frequência está sendo apurada através de uma listagem onde são anotadas as
presenças e ausências dos camelôs, porém sem colher as assinaturas. Argumentaram sobre a
impossibilidade de colher assinatura de todos os camelôs diariamente pois o estabelecimento não
possui funcionários suficientes para tal procedimento. Em seguida, passou-se à leitura da minuta do
regimento/estatuto interno apresentada pelo executivo com as correções sugeridas pelos
representantes do Colaborador. A minuta foi lida e aprovada e faz parte desta ata em sua versão
final e integral.
A Presidente convoca a próxima reunião da Comissão para discussão dos recursos apresentados
pelos camelôs para o dia 10 de abril de dois mil e dezoito, às 10h0, na sala de reuniões do Shopping
UAI.
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