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APRESENTAÇÃO

O presente documento contém os Anais da II Conferência Municipal de Política Urbana de Contagem,
processo participativo que buscou avaliar a condução e os impactos da implementação das diretrizes e
normas contidas no Plano Diretor instituído pela Lei Complementar n.º 033/2006 e pactuar propostas
para sua atualização e revisão.

O documento está organizado em sete Capítulos, a saber:

1. INTRODUÇÃO

2. METODOLOGIA 

3. ATIVIDADES REALIZADAS

4. DIAGNÓSTICO

4.1. Leitura Comunitária

4.2. Leitura Técnica e Diagnóstico Integrado

5. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS

6. PROPOSTAS APROVADAS NA PLENÁRIA FINAL

6.1. Ordenamento Territorial 

6.2. Habitação

6.3. Meio Ambiente

6.4. Centros e Centralidades, Espaços Públicos e Patrimônio Cultural

6.5. Mobilidade, Transporte e Trânsito

7. ANEXOS 

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

O Capítulo 1 refere-se ao período de realização da II Conferência Municipal de Política Urbana de
Contagem e a seus atores, com destaque para os Delegados. 

O  Capítulo  2  apresenta  a  metodologia  da  Conferência,  relatando,  em  linhas  gerais,  o  modo  de
realização de suas etapas. 

O Capítulo 3 contém o histórico da Conferência, detalhando todas as atividades executadas, desde a
etapa preparatória até a Plenária Final.

Os Capítulos 4, 5 e 6 apresentam os produtos da Conferência: o Diagnóstico construído mediante
Leituras  Comunitária  e  Técnica  da  realidade,  as  Diretrizes  para  Elaboração  das  Propostas  de
atualização do Plano Diretor e as Propostas propriamente ditas.

No Capítulo 7 (Anexos) são apresentados os documentos que fizeram parte integrante do processo da
Conferência,  incluindo  regulamentos,  textos  de  referência,  planilhas  de  resultados  das  atividades,
registro fotográfico de eventos, dentre outros.
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ANAIS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

1.  INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Contagem instituído pela Lei Complementar n.º  033 de 2006 determina que a
revisão/atualização  de  seus  dispositivos  somente  seja  efetuada  em  um  contexto  de  Conferência
Municipal de Política Urbana.

As Conferências Municipais de Política Urbana são momentos em que os diversos segmentos da
sociedade se encontram para discutir a cidade e seus problemas, bem como apreciar a política urbana
posta em prática, avaliando seus resultados para a cidade e a vida de seus moradores. 

O objetivo principal desse processo de democracia participativa, previsto para acontecer de quatro em
quatro anos, é apontar medidas de aperfeiçoamento da política de desenvolvimento urbano a serem
inseridas no Plano Diretor, tendo em vista a construção de uma cidade cada vez melhor para se viver.

A  convocação  e  a  coordenação  da  Conferência  Municipal  de  Política  Urbana  são  atribuições  do
Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR), composto paritariamente por representantes do
Poder Público e da Sociedade Civil, a saber:

− 12 Representantes do Poder Público, sendo 10 do Poder Executivo e 2 do Poder Legislativo;

− 12  Representantes  da  Sociedade  Civil,  sendo  5  de  entidades  do  movimento  popular
organizado,  4  do  setor  empresarial,  1  de  entidade  de  ensino  superior  e  2  de  entidades
representativas de categorias de profissionais liberais.

No dia 05 de outubro de 2010 o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Presidente do
COMPUR e da Conferência, eng.º Isnard Monteiro Horta, assinou a RESOLUÇÃO Nº 003/2010 do
COMPUR,  pela  qual  este  conselho  convocou  a  II  Conferência  Municipal  de  Política  Urbana  de
Contagem, a ser realizada de acordo com os critérios e normas constantes do Regimento estabelecido
para os trabalhos. [vide Anexos 1 e 2A]  

Com a atribuição de deliberar sobre o detalhamento dos procedimentos necessários à realização da
Conferência e recursos apresentados, foi instituída, dentre os membros do COMPUR, uma Comissão
Organizadora  da  Conferência,  presidida  pelo  Presidente  da  Conferência  e  constituída  por  três
representantes  do  Executivo,  indicados  pelo  Presidente,  e  três  representantes  da  sociedade  civil
eleitos por seus pares. [vide Anexo 10] 

O Regimento da Conferência estabeleceu uma diretriz prevendo que a revisão do Plano Diretor se
constituísse em um amplo processo de discussão com a sociedade, assegurando a participação de
todos  os  segmentos  sociais,  de  modo a  conhecer  e  articular  as  visões  dos  diversos  atores  que
participam da dinâmica urbana. 

Para o processo de construção e desenvolvimento da II Conferência de Política Urbana de Contagem
foram convocados a participar:

• todos os membros do COMPUR;

• todo  o  Executivo,  representado  notadamente  pela  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento
Urbano e demais órgãos envolvidos com a política urbana; 

• o Poder Legislativo; 

• toda a Sociedade Civil de Contagem. 
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A Sociedade Civil teve a oportunidade de se manifestar diretamente na etapa de diagnóstico, e a partir
daí, por meio de Delegados. 

O processo da Conferência, conduzido pelo COMPUR e subsidiado pelo Poder Executivo municipal,
foi concluído em 05 de novembro de 2011, data de realização da Plenária Final que deliberou sobre as
propostas de atualização da Lei  Complementar  033 de 2006,  as  quais  constituem a essência  do
Projeto de Lei Complementar n.º 010, de 2012. 

Estima-se que, ao longo do processo da II Conferência Municipal de Política Urbana de Contagem,
tenham participado, aproximadamente 340 cidadãos. 

ALGUMAS PEÇAS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA CONFERÊNCIA

Abertura

Mesa Redonda
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2.  METODOLOGIA

Para chegar às propostas de atualização do Plano Diretor através do processo participativo previsto
por  lei,  o  ponto de  partida foi  o  diagnóstico do desenvolvimento  urbano  de Contagem,  produzido
mediante integração de leitura comunitária e leitura técnica da realidade urbana do município. Com
base  nesse  diagnóstico  integrado,  foram  formuladas  pelo  Executivo  e  validadas  pelo  COMPUR
diretrizes para elaboração das propostas. Elaboradas desta forma, as propostas só foram enviadas
para serem pactuadas pela sociedade municipal se consideradas pelo COMPUR compatíveis com as
diretrizes validadas.

A II Conferência Municipal de Política Urbana, ambiente em que esse processo se efetivou, seguiu a
Metodologia descrita em linhas gerais neste Capítulo. 

É importante ressaltar que esse processo foi acompanhado pela equipe de Governo, com destaque
para a participação da Prefeita Marília Campos.

Considera-se que a metodologia adotada resultou em propostas consistentes, formuladas de forma
democrática e afinadas com as diretrizes da administração municipal.

A  metodologia  apresentada  em linhas  gerais  neste  Capítulo  está  detalhada  no  Capítulo  3 deste
documento, onde estão descritas as atividades executadas para cumprimento de todas as etapas da
Conferência.

2.1. ETAPAS DA CONFERÊNCIA

No processo da II Conferência Municipal de Política Urbana de Contagem destacaram-se seis etapas:

• Abertura da Conferência e Mesa Redonda sobre Política Urbana

• Diagnóstico, abrangendo:

− Leitura Comunitária 

− Leitura Técnica e Diagnóstico Integrado

• Capacitação de Delegados

• Formulação e Validação de Diretrizes para Propostas

• Formulação  de  Propostas  e  Emendas  e  verificação  da  compatibilidade  das  mesmas  com as
Diretrizes validadas

• Aprovação das Propostas e Emendas (Plenária Final da Conferência)

A Abertura da Conferência marcou oficialmente o início dos trabalhos, divulgando para a sociedade a
programação  e  a  metodologia  de  atualização  do  Plano  Diretor  e  o  Regimento  da  Conferência,
previamente aprovado pelo COMPUR. 

A Mesa Redonda sobre Política Urbana, aberta ao público, foi prevista com a finalidade de divulgar
conceitos e informações a serem utilizados nas etapas posteriores dos trabalhos, mediante palestras
de especialistas em política urbana e planejamento urbano e metropolitano;

A Leitura Comunitária foi objeto de oito Plenárias Regionais e uma Plenária do Segmento Empresarial.
Nessas Plenárias procedeu-se ao levantamento da percepção da população sobre sua região se sobre
a  cidade,  considerando  pontos  positivos  e  negativos  a  respeito  de  temas  relacionados  à  política
urbana, além de realizar a eleição de Delegados representantes das Regiões Administrativas e do
Segmento Empresarial, respectivamente.
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As discussões com vistas à Leitura Comunitária buscaram a explicitação da percepção da população
relativa à situação atual e principais tendências do desenvolvimento da cidade, segundo cinco temas
relativos ao desenvolvimento urbano:

− Tema  I  –  crescimento  urbano,  distribuição  espacial  da  população  e  qualidade  dos
assentamentos residenciais;

− Tema  II  –  localização  das  atividades  e  equipamentos  urbanos,  centros  especializados  e
diversificados; uso do solo e qualidade ambiental;

− Tema II – articulações internas e externas a Contagem e a mobilidade da população;

− Tema IV – condições ambientais e de saneamento no Município;

− Tema V – identidades, espaços públicos, patrimônio natural e cultural.

A Leitura  Técnica,  consistindo na  visão da equipe técnica  do Executivo  sobre o  desenvolvimento
urbano e a eficácia do Plano Diretor vigente, foi efetuada mediante pesquisa de campo, seminário
interno, levantamento de informações e mapeamentos.

A pesquisa de campo foi efetuada mediante percursos em todo o município, segundo um roteiro pré
definido,  buscando,  por  métodos  de  observação  qualitativa,  identificar  alterações  ocorridas  na
dinâmica das diversas áreas da cidade após 2006, identificar tendências de alteração na dinâmica das
áreas em função de projetos implantados ou em implantação e avaliar a aplicabilidade e possíveis
resultados das diretrizes do Plano Diretor instituído pela Lei Complementar n.º 033 de 2006.

O Seminário Interno teve dois momentos. O primeiro, de socialização de informações, foi constituído
por  apresentações  de  conceitos,  planos,  programas,  projetos  e  ações  dos  diversos  órgãos
responsáveis pelos temas afetos à política urbana. Foram então compartilhadas informações acerca
do  Plano  Diretor  vigente,  dos  grandes  empreendimentos  públicos  e  privados  em implantação  no
município,  das  políticas  municipais,  planos,  programas  e  projetos  nas  áreas  de  meio  ambiente,
saneamento, transporte e trânsito, habitação, patrimônio cultural e ambiental, educação e saúde. 

O segundo momento do Seminário Interno constituiu-se de debates temáticos multissetoriais, sobre os
mesmos temas abordados na Leitura Comunitária.

Consolidando a Leitura Técnica com as conclusões da Leitura Comunitária, o Diagnóstico Integrado é
o documento síntese dessas duas leituras.

A  Capacitação  de  Delegados  foi  programada  para,  mediante  oficinas,  disseminar  conceitos
necessários ao entendimento de questões afetas à política urbana e ao Plano Diretor e apresentar
informações  e  diagnósticos  que  servirão  de  base  para  discussões  da  etapa  deliberativa  da
Conferência, além de matérias que constituem o conteúdo do Plano Diretor e a legislação urbanística
básica do Município.

A Formulação e validação de Diretrizes para Propostas foi  uma etapa prevista  com o objetivo de
fornecer um quadro de referência para as propostas e emendas, garantir coerência das propostas com
os princípios básicos e objetivos do Plano Diretor e com as conclusões do Diagnóstico Integrado, e
evitar propostas não pertinentes ao escopo do Plano Diretor.  

A etapa seguinte consistiu na formulação das propostas pela equipe técnica do Executivo, envio das
mesmas aos Delegados e apreciação dessas propostas originais e proposição de Emendas pelos
Delegados. 

O conjunto de propostas originais e emendas foi examinado pelo COMPUR, que deliberou acerca da
coerência dessas propostas e emendas com as Diretrizes validadas. Aquelas que nessa avaliação

9



foram liberadas pelo COMPUR compuseram a pauta da discussão da Plenária Final da Conferência,
para deliberação dos Delegados sobre as propostas de atualização do Plano Diretor. 

2.2. DELEGADOS

A pactuação de propostas de atualização do Plano Diretor  foi  competência  de 110 (cento e dez)
Delegados, assim distribuídos: 

• 24 (vinte e quatro) membros titulares do COMPUR, que são Delegados natos;

• 86  (oitenta  e  seis)  não  pertencentes  ao  COMPUR,  indicados  ou  eleitos  no  processo  da
Conferência, a saber: 

− 16 (dezesseis) do Executivo, indicados pelos diversos órgãos municipais responsáveis pelos
temas afetos à política urbana;

− 4 (quatro) indicados pelo Legislativo;

− 14 (catorze) da Sociedade Civil eleitos pelas entidades do segmento empresarial.

− 52 (cinquenta e dois) de outros segmentos da Sociedade Civil,  eleitos pela população nas
Plenárias Regionais, a saber: 08 na Região Eldorado; 07 na Região Industrial; 07 na Região
Ressaca; 06 na Região Nacional; 06 na  Região Riacho; 06 na  Região Sede; 06 na  Região
Petrolândia, e 06 na  Região Vargem das Flores.

O quadro a seguir mostra a distribuição dos Delegados à II Conferência Municipal de Política Urbana,
segundo as respectivas origens. 

ORIGEM DOS
DELEGADOS

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL

TOTAL
EXECUTIVO LEGISLATIVO SEGMENTO

EMPRESARIAL

OUTROS
SEGMENTOS

E
MORADORES

COMPUR 10 02 04 08   24

CONFERÊNCIA 16 04 14 52   86

TOTAL
26

(23,6%)

06

(5,4%)

18

(16,4%)

60

(54,5%)

110

(100%)

Verifica-se que, do total de 110 Delegados, 32 Delegados (29%) representaram o Poder Público e 78
Delegados (71%) representaram a Sociedade Civil. 

Nesse percentual de 71% o Segmento Empresarial representava 16,4% e os demais segmentos da
população, com 54,6 %, detiveram a maioria de Delegados. 

Foram convocados também a participar da Plenária Final os delegados suplentes, para substituir os
delegados  titulares  em  caso  de  ausência  ou  impedimento.  No  caso  do  COMPUR  os  membros
suplentes  do  Conselho  foram  os  Delegados  suplentes.  Para  os  demais  segmentos  (Executivo,
Legislativo,  Segmento  Empresarial  e  Sociedade  Civil)  foram convocados  os  delegados  suplentes
destes segmentos, os quais foram eleitos ou indicados na proporção de 50% do número de delegados
titulares. 

O Anexo 6 deste documento contém a listagem dos Delegados à II Conferência Municipal de Política
Urbana, com indicação dos respectivos segmentos e entidades.
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PLENÁRIAS REGIONAIS E 
PLENÁRIA EMPRESARIAL

ELEIÇÃO DE 
DELEGADOS

LEITURA 
COMUNITÁRIA

CAPACITAÇÃO 
DE DELEGADOS

APROVAÇÃO DAS 

PROPOSTAS E EMENDAS

DIAGNÓSTICO 
INTEGRADO

FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS PELO 
EXECUTIVO

FORMULAÇÃO DAS DIRETRIZES 
PELO EXECUTIVO

VALIDAÇÃO DAS DIRETRIZES 
 PELO COMPUR

PROJETO DE LEI

PLENÁRIA FINAL

DIRETRIZES PARA 
PROPOSTAS

ABERTURA DA 
CONFERÊNCIA

PROPOSIÇÃO DE EMENDAS  

DE DELEGADOS

VALIDAÇÃO DAS PROPOSTAS

E EMENDAS PELO COMPUR

PROPOSTAS

MESA REDONDA 
SOBRE 

POLÍTICA URBANA

SEMINÁRIO INTERNO

PESQUISAS DE CAMPO 

LEITURA TÉCNICA 

METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR

FLUXOGRAMA
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3.   ATIVIDADES REALIZADAS 

No período entre o início do ano de 2010 e 05 de novembro de 2011, o projeto de revisão/atualização
do Plano  Diretor  de  Contagem,  consubstanciado  na  II  Conferência  Municipal  de  Política  Urbana,
alternou momentos de trabalho da equipe técnica do Executivo com momentos de participação da
sociedade  civil,  destacando-se  os  momentos  de  atuação  do  COMPUR  e  de  participação  dos
Delegados.

Coube à equipe técnica do Executivo:

− executar das atividades preparatórias da Conferência, 

− propor a Metodologia e o Regimento da Conferência;

− fornecer toda a logística e participar ativamente nos diversos eventos:

− efetuar a Leitura Técnica e consolidá-la com a Leitura Comunitária, compondo o Diagnóstico
Integrado;

− conceber e realizar programa de capacitação de Delegados;

− propor as Diretrizes para elaboração das propostas, com base nas conclusões do Diagnóstico
Integrado, e submetê-las ao COMPUR;

− formular as propostas de atualização do Plano Diretor.

Coube ao COMPUR:

− aprovar a Metodologia e o Regimento da Conferência; 

− validar as Diretrizes para elaboração das Propostas;

− validar Propostas, como condição de serem enviadas à etapa final da Conferência, em função
da compatibilidade com as Diretrizes validadas.

Coube aos participantes da sociedade civil, de forma ampla, efetuar a Leitura Comunitária. 

Coube aos Delegados:

− participar do programa de capacitação oferecido pelo Executivo; 

− propor emendas às propostas originais de atualização do Plano Diretor formuladas pelo Exe-
cutivo;

− participar da Plenária Final da Conferência, deliberando sobre as propostas e emendas.

Este  Capítulo  relata  as  atividades  executas  ao  longo  do  processo  da  Conferência,  desde  sua
preparação até a Plenária Final. 

3.1. PREPARAÇÃO DA CONFERÊNCIA

Os trabalhos de preparação da II Conferência Municipal de Política Urbana estiveram, principalmente,
a cargo da equipe técnica da Secretaria Municipal  de Desenvolvimento Urbano, especialmente por
meio da Coordenadoria de Planejamento Urbano (COPURB) da Secretaria Adjunta de Gestão Urbana
(SAGEURB). 

Essa equipe planejou e definiu as ações necessárias, estabeleceu contatos com os órgãos, entidades
e  sociedade  civil,  agendou  espaços  e  organizou  os  eventos,  providenciando  todos  os  insumos
necessários para que a Conferência transcorresse com o máximo de participação da população e
obtivesse os resultados que correspondessem mais fidedignamente à realidade municipal. 

12



Na  fase  preparatória  merece  destaque  a  atuação  do  Conselho  Municipal  de  Política  Urbana  -
COMPUR, que foi instalado já com a incumbência, definida no Plano Diretor vigente, de convocar a
Conferência Municipal de Política Urbana, além de ser a entidade responsável pela coordenação do
Sistema de Gestão Urbana Participativa.

A primeira reunião ordinária do COMPUR ocorreu no dia 05 de outubro de 2010, quando foi instalado o
Conselho com a posse de seus membros, previamente indicados pelo Executivo, pelo legislativo e
eleitos em assembléias realizadas pela Sociedade Civil, e aprovação de seu regimento interno. 

Nessa reunião foi convocada a II Conferência Municipal de Política Urbana, por meio da Resolução
003/2010 do COMPUR. A metodologia proposta para a Conferência foi apresentada por meio de seu
Cronograma. Foi aprovado o Regimento da Conferência, que constitui o Anexo Único da Resolução
003/2010. (Anexo 1 e Anexo 2A)

No mesmo evento foi  formada a Comissão Organizadora,  para acompanhamento dos trabalhos e
aprovação da redação final do Regimento da Conferência, então aprovado. 

Definida  no  Regimento  a  data  de  abertura  oficial  dos  trabalhos,  procedeu-se  à  divulgação  da
Conferência e mobilização da sociedade para participar do processo.

O  Anexo 10 deste documento contém os nomes dos integrantes da Comissão Organizadora e da
equipe de divulgação e mobilização 

3.2. ABERTURA DA CONFERÊNCIA

A abertura da II Conferência Municipal de Política Urbana, evento que marcou oficialmente o início do
processo participativo de avaliação e revisão do Plano Diretor, foi realizada no dia 21 de outubro de
2010, no auditório do CIEMG. 

A  cerimônia  contou  com  a  presença  da  Prefeita  Marília  Aparecida  Campos,  que  ressaltou  a
importância do processo de gestão democrática da cidade.

O Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano e Presidente do Conselho Municipal de Política
Urbana – COMPUR, engenheiro Isnard Monteiro Horta, discorreu sobre o objetivo da Conferência e a
sua metodologia, com ênfase nos eventos com participação popular.

O coordenador do Plano Diretor Metropolitano e professor da UFMG, arquiteto e urbanista Roberto
Luís de Melo Monte-Mór, ministrou a palestra “Contagem frente às Perspectivas de Desenvolvimento
Metropolitano”, contextualizando Contagem na RMBH e o papel da cidade frente ao planejamento e
estruturação metropolitanos.

3.3. MESA REDONDA SOBRE POLÍTICA URBANA 

 Em 04 de novembro de 2010 no auditório do CIEMG, foi realizada uma Mesa Redonda, , com a
presença da Sra. Prefeita Marília Aparecida Campos.  

A Mesa Redonda contou com a presença de especialistas em política urbana e planejamento urbano e
metropolitano,  com  o  objetivo  de  difundir  conceitos  e  informações  a  serem  usadas  nas  etapas
posteriores do processo. Realizada sob a coordenação do Secretario Municipal de Desenvolvimento
Urbano  e  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Política  Urbana  –  COMPUR,  engenheiro  Isnard
Monteiro Horta, a Mesa Redonda teve dois expositores:

• José Abílio Belo Pereira, arquiteto e urbanista, especialista em Planejamento Urbano Participativo,
assessor da presidência do CREA/MG, Conselheiro do Conselho Estadual de Desenvolvimento
Regional  e  Política  Urbana  e  do  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano  da
RMBH, ex Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicentro Izabela Hendrix, BH, ex
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Secretário Municipal de Planejamento da Prefeitura de Betim/MG (1997-2000) e ex Secretário Mu-
nicipal de Regulação Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte (2001-2002). 

• Manoel Teixeira Azevedo Jr., arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Coordenação dos Programas de Pós-Graduação
em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Arquite-
tura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

José Abílio  discorreu sobre o tema “Planejamento Urbano para Cidades Sustentáveis – Direitos e
Deveres”. Manoel Teixeira discorreu sobre o tema “Cidade e Cidadania: Produção e Uso dos Espaços
Públicos”.

Após  a  apresentação  pelos  expositores,  foram  abertos  debates  entre  eles,  com  a  mediação  do
coordenador e respondidas questões propostas pela platéia. 

3.4. PLENÁRIAS REGIONAIS 

Foram  realizadas,  no  período  de  27/11/2010  a  18/12/2010,  oito  Plenárias  Regionais,  com  dois
objetivos: 1 – fazer a Leitura Comunitária da cidade, pela explicitação da percepção da população
sobre a situação atual e principais tendências do desenvolvimento da cidade; e 2 – eleger Delegados
representantes de cada Região para pactuarem as propostas na Plenária Final da Conferência.

As reuniões ocorreram sempre aos sábados, em duas Regiões simultaneamente, nas datas e locais
informados abaixo. 

DATA REGIÃO LOCAL ENDEREÇO

27/11/10

Petrolândia Escola Municipal 
Izabel de Matos Nascimento

Rua Refinaria União, 194 – 
Petrolândia

Sede FUNEC – CENTEC Rua Dr. Bernardo Monteiro 20 – 
Centro – Contagem

04/12/10
Industrial Escola Municipal 

Nossa Senhora Aparecida
Rua Uruguai, 259 – Industrial

Riacho Escola Municipal 
Cândida Rosa do Espírito Santo

Rua Rio São João, 212 – Riacho

11/12/10
Eldorado Escola Municipal 

Vasco Pinto da Fonseca
Rua das Paineiras, 1500 - Eldorado

Nacional Igreja N. Sra. da Conceição Rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 –
Conceição

18/12/10
Vargem das Flores Escola Municipal Ana Guedes Rua VC 4, nº 777, 

Nova Contagem

Ressaca Casa de Apoio - CRAS Ressaca Rua Rodrigues da Cunha, 227 -
B. São Joaquim

Compareceram às oito Plenárias Regionais um total de 233 pessoas. As plenárias com maior número
de participantes foram as de Vargem das Flores e Riacho, em seguida as Plenárias da Sede e da
Ressaca. A maior parte dos participantes era moradora dos bairros Eldorado e Riacho, sendo que
cada um deles contribuiu com 6,4% do total de pessoas. 

As idades dos participantes estavam predominantemente na faixa entre 41 e 50 anos, seguida pela
faixa de 51 a 60 anos. O número de participantes residentes nos bairro Industrial (5,2%) e Icaivera
(4,3%) também foram significativos. 
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A maioria  das pessoas fazia  parte  de Associações de Bairro/Moradores (35,2%).  Do total  de 233
pessoas, quase 70% faziam parte de alguma entidade ou associação.

Em  virtude  da  simultaneidade,  as  Plenárias  Regionais  foram  coordenadas  pelo  Presidente  do
COMPUR e por sua Suplente, sendo o Coordenador da Plenária auxiliado por técnicos da Prefeitura. 

Foram disponibilizados, para cada uma das oito Plenárias, 5 Monitores devidamente treinados e dois
técnicos  seniores,  sendo  um encarregado  da  Coordenação  Geral  e  o  outro,  da  Coordenação  da
Monitoria. Coube aos Monitores coordenar os Grupos de Trabalho.

As Plenárias Regionais foram realizadas conforme a Metodologia aprovada pelo COMPUR e expressa
no Regimento da Conferência. 

Cada Plenária Regional cumpriu quatro etapas:

− Inscrição e cadastramento dos participantes;

− Plenária de Abertura; 

− Grupos de Trabalho;

− Plenária de Encerramento.

3.4.1. Inscrição e Cadastramento dos Participantes 

Ao chegarem ao local da Plenária Regional os participantes eram inscritos e cadastrados. No ato de
inscrição  e  cadastramento,  os  crachás  fornecidos  indicavam  os  Grupos  de  Trabalho  em que  os
participantes se distribuiriam para fazer a discussão relativa à Leitura Comunitária.

Nas Plenárias da Sede e do Petrolândia o participante pode escolher livremente o Grupo de Trabalho
que iria  integrar,  dentre  5 Grupos previstos.  Nas Plenárias seguintes,  os crachás passaram a ser
distribuídos  de  forma  equitativa  aos  participantes,  de  modo  a  garantir  presença  equilibrada  nos
diversos Grupos, que foram reduzidos de 5 para 4.

3.4.2. Plenária de Abertura 

Encerradas as inscrições, os trabalhos da Plenária Regional tinham início com a Plenária de Abertura,
em que o Coordenador do evento fazia uma para breve apresentação sobrea revisão do Plano Diretor
e a Plenária Regional; os objetivos da Plenária; a dinâmica a ser observada durante os trabalhos; a
formação e papel desempenhado pelos Grupos – constituição, coordenação, relatoria; o(s) Tema(s) a
ser(em) debatido(s) nos grupos; a eleição dos Delegados: o número a ser eleito e os critérios. 

3.4.3. Grupos de Trabalho

Os Grupos de Trabalho foram previstos para fazer a Leitura Comunitária por temas pré estabelecidos,
com uma dinâmica proposta pela equipe técnica da COPURB.  
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A proposta  inicial  de  constituição  de  5  Grupos  para  a  discussão  dos  5  temas  previstos  1 sofreu
alterações em virtude do número de participantes em cada Plenária Regional. 

Assim,  sem prejuízo da discussão de todos  os 5  temas,  o  número de Grupos  ficou reduzido,  da
seguinte forma:

� Plenária da Sede   (2 Grupos):

o Grupo 1: Tema I , Tema IV  e Tema V  

o Grupo 2: Tema II e Tema III

� Plenária do Petrolândia   (3 Grupos):

o Grupo 1: Tema I e Tema III 

o Grupo 2: Tema II e Tema V  

o Grupo 3: Tema IV   

� Demais Plenárias Regionais   (4 Grupos):

o Grupo 1: Tema I

o Grupo 2 : Tema II e Tema V

o Grupo 3: Tema III;

o Grupo 4: Tema IV – condições ambientais e de saneamento no Município.

A discussão nos Grupos de Trabalho, seguindo um roteiro previamente estabelecido, tinha início com
a leitura de textos de referência, apresentados no Anexo 3 deste documento.

A discussão no Grupo era coordenada por um Monitor, que fazia a leitura do texto e das questões
propostas relativas ao tema, abria o debate e registrava as opiniões dos participantes, traduzidas em
pontos positivos e pontos negativos. 

Concluído o processo de discussão, o Grupo escolhia seu Relator, pessoa encarregada de apresentar
na Plenária de Encerramento da Plenária Regional o relatório do Grupo, devidamente validado pelos
seus integrantes.

Após os debates em Grupo, durante o intervalo do café, eram articuladas chapas de delegados para
as etapas seguintes da II Conferência Municipal de Política Urbana.

3.4.4. Plenária de Encerramento

Depois do intervalo, eram realizadas as Plenárias de Encerramento, para apresentação dos resultados
produzidos em cada um dos Grupos de Trabalho e eleição dos Delegados regionais – titulares e
suplentes . 

1       Temas previstos para discussão:

� Tema I (crescimento urbano, distribuição espacial da população e qualidade dos assentamentos
residenciais)  

� Tema IV (condições ambientais e de saneamento no Município)  

� Tema V (identidades, espaços públicos, patrimônio natural e cultural); 

� Tema II (localização das atividades e equipamentos urbanos, centros especializados e diversifi-
cados; uso do solo e qualidade ambiental) 

� Tema III (articulações internas e externas a Contagem e a mobilidade da população)
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Neste  momento,  todos  os  participantes  dos  Grupos  temáticos  tinham  a  oportunidade  de  tomar
conhecimento sobre os pontos discutidos nos demais Grupos, e eram incentivados a fazer possíveis
correções ou acréscimos às idéias expostas. Assim era feita a validação da Leitura Comunitária dos
diversos temas, a cargo da Plenária Regional.

Os resultados da Leitura Comunitária realizada em cada Região constituem o conteúdo do Anexo 4
deste documento.

Nas Plenárias Regionais foram eleitos:

− Sete Delegados Titulares e quatro suplentes da Região Industrial e Região Ressaca;

− Oito Delegados Titulares e quatro suplentes da Região Eldorado;

− Seis Delegados Titulares e três suplentes de cada uma das demais Regiões – Sede, Petrolân-
dia, Riacho, Nacional e Vargem das Flores.

Cumpridas as atividades programadas, faziam-se os informes sobre as etapas seguintes, ou seja, a
Capacitação dos Delegados e a Plenária Final, sendo encerrada a sessão.

Os nomes dos Delegados titulares e suplentes constam do Anexo 6 deste documento. 

Os nomes dos coordenadores e monitores das Plenárias Regionais constam do Anexo 10.

3.5. PLENÁRIA DO SEGMENTO EMPRESARIAL

A Plenária do Segmento Empresarial ocorreu no dia 15 de março de 2011, no auditório do CDL, com
os  objetivos  de  contribuir  para  a  Leitura  Comunitária  e  eleger  os  Delegados  representantes  do
segmento na pactuação de propostas na Plenária Final da Conferência.

A sessão foi aberta pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Presidente do COMPUR,
engenheiro Isnard Monteiro Horta, que discorreu sobre os pontos chaves do Plano Diretor. 

Visando à Leitura Comunitária, foram formados 2 Grupos de Trabalho para debater os temas:

−−−− Crescimento Urbano;

−−−− Uso do Solo, Centros, Identidade, Espaços Públicos, Patrimônio Natural e Cultural;

−−−− Articulações Internas e Externas e Mobilidade da População;

−−−− Condições Ambientais e de Saneamento.

As discussões foram orientados por questões formuladas pela equipe técnica, visando a captar a ótica
empresarial sobre o desenvolvimento urbano e o Plano Diretor.  

Finalizadas as discussões, foram eleitos 14 Delegados titulares e 7 delegados suplentes, entre as
entidades representativas desse Segmento, distribuídos entre os setores industrial,  comercial e de
serviços. Em seguida foi encerrada a sessão.

Os resultados da Leitura Comunitária realizada na Plenária do Segmento Empresarial constituem o
conteúdo do Anexo 5 deste documento. Os nomes dos Delegados titulares e suplentes eleitos pelo
segmento empresarial constam do Anexo 6. 

3.6. CAPACITAÇÃO DE DELEGADOS

Os conteúdos e a dinâmica adotada nas oficinas de capacitação foram propostos pelo Executivo, com
auxílio da Comissão Organizadora da Conferência.

O Programa de Capacitação  de Delegados foi  estruturado  em seis  Módulos,  desenvolvidos em 4
Oficinas, cuja programação está apresentada no quadro a seguir.
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EVENTO MÓDULOS DATA E HORÁRIO LOCAL

1ª Oficina 1 05/04/2011, de 18:30 às 21:30 horas Centro Cultural Casa Azul

2ª Oficina 2 09/04/2011, de 8:30às12:00 horas Tenda da Prefeitura

3ª Oficina 3 e 4 05/04/2011, de 18:30 às 21:30 horas Centro Cultural Casa Azul

4ª Oficina 5 e 6 05/04/2011, de 18:30 às 21:30 horas Centro Cultural Casa Azul

O Módulo  1:  “Contagem:  inserção na RMBH, aspectos  econômico,  social  e  urbano/  ambiental  do
Município - histórico, dados atuais e perspectivas”, foi desenvolvido em duas palestras: uma proferida
pelo engenheiro Isnard Monteiro Horta e outra pelo economista José Prata Araújo.

Módulo  2:  “Introdução  à  legislação  urbanística:  Estatuto  da  Cidade,  conceitos  relativos  à  Política
Urbana (Plano Diretor, Zoneamento, Parâmetros e Instrumentos)” e “O Plano Diretor de Contagem:
Ordenamento Territorial (Macrozoneamento, Áreas Especiais, Instrumentos e Gestão Participativa”. foi
desenvolvido em duas palestras:  a primeira  proferida pela  arquiteta  Maria  Auxiliadora de Miranda
Vieira e outra pela arquiteta urbanista Luciane Mitraud Carvalho. Os exercícios para assimilação do
Macrozoneamento foram conduzidos por servidores da Prefeitura de Contagem.

O Módulo 3 abordou o tema “Diretrizes setoriais da Política Urbana: Mobilidade Urbana -  conceitos,
situação atual  e conteúdo no Plano Diretor”,  em palestra proferida pelo eng.º  Cláudio Vanderly de
Souza, representante a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem.

O Módulo 4 foi dedicado ao tema “Diretrizes setoriais da Política Urbana: Patrimônio Natural e Cultural
- conceitos, situação atual  e conteúdo no Plano Diretor”,  tendo como palestrantes os historiadores
Adebal de Andrade Junior e Carolina Dellamore Scarpelli representantes da Diretoria de Memória e
Patrimônio.

O  Módulo  5:  “Diretrizes  setoriais  da  Política  Urbana:  Habitação  de  Interesse  Social  -  conceitos,
situação  atual  e  conteúdo  no  Plano  Diretor”  teve  como  palestrante  Antonia  Puertas  Jimenes
representando a Secretaria Municipal Adjunta de Habitação; 

O Módulo 6 tratou do tema “Diretrizes setoriais da Política Urbana: Meio Ambiente e Saneamento -
conceitos, situação atual e conteúdo no Plano Diretor”, por meio de palestras ministradas por Ronaldo
Matias e Marcelo Godinho, ambos da COPASA.

3.7. ATIVIDADES REFERENTES À LEITURA TÉCNICA 

3.7.1. Pesquisa de Campo

A Pesquisa de Campo, realizada por  equipe multidisciplinar do Executivo no período entre  09 de
fevereiro e 31 de março de 2011, teve três objetivos centrais:

• identificar alterações que tenham ocorrido na dinâmica das diversas áreas da cidade após 2006 e
as tendências de alteração na dinâmica das áreas em função de projetos implantados ou em
implantação

• identificar centros, centralidades e lugares de polarização urbana (existentes e potenciais);

• identificar as condições internas e externas de articulação viária dos lugares observados. 
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Foi  percorrido  todo  o  território  municipal,  adotando-se  um  roteiro  estruturado  em  oito  Áreas  de
Pesquisa, a saber:

o Área 1 – Cidade Industrial /Jardim Industrial / Industrial 

o Área 2 – Riacho e eixo da BR-381

o Área 3 – Eldorado / CINCO / Perobas 

o Área 4 – Água Branca /Ressaca 1, predominantemente residencial

o Área 5 – Ressaca 2 (ZEU e entorno da  CEASA) e Nacional

o Área 6 – Partes da Sede e V. Flores (ZOR.3, ZEU.3, ZEIT) e Tropical

o Área 7 – Parte da Sede e Petrolândia (ao sul da Via Expressa) 

o Área 8 – Zona Rural / Nova Contagem / bairro Tupã

As observações se dirigiram com maior atenção aos pontos contemplados por propostas do Plano
Diretor. 

Os resultados da Pesquisa de Campo foram consolidados com os resultados do Seminário Interno e
da Leitura Comunitária, para compor o relatório da Leitura técnica constante do item  4.2.3.,  deste
Documento.

3.7.2. Seminário Interno

O seminário interno transcorreu no período entre novembro de 2010 e março de 2011.

Na etapa de socialização de informações foram realizadas reuniões de técnicos de todas as áreas
relacionadas com a política urbana, onde foram apresentados e discutidos os temas:

− o Plano Diretor vigente; 

− Empreendimentos de Impacto implantados ou previstos;

− planos, programas e projetos em curso na área de saneamento;

− planos de transporte e trânsito; 

− ações na área de habitação de interesse social;

− políticas públicas e ações em curso nas áreas de Educação e Saúde; 

− processo de licenciamento ambiental de empreendimentos;

− instrumentos de proteção do patrimônio cultural e ambiental. 

Na  etapa  de  debates  temáticos  multissetoriais  foram realizadas  discussões  direcionadas  para  os
processos em curso na cidade, tendo em vista os conteúdos do Plano Diretor relativos aos mesmos
temas  abordados  na  Leitura  Comunitária,  tendo  sido  abordados  com  destaque  os  seguintes
conteúdos:

−−−− MACROZONEAMENTO / POLÍTICA DE ADENSAMENTO: a proteção da bacia de Vargem das
Flores x expansão da ocupação na Zona Rural e adensamento da ZOR.3; critérios de adensa-
mento nas bacias da Pampulha e Vargem das Flores; avaliação de categorias de zoneamento:
ZAD.1 x ZOR.1; proliferação dos conjuntos residenciais; verticalização da cidade; ARIC;

−−−− MACROZONEAMENTO/ POLÍTICA DE USO DO SOLO: avaliação do critério de zoneamento
que estabelece a ZUI; a expansão da ZUI sobre Zonas de usos diversificados; a diferenciação
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entre ZUI.1 e ZUI.2; uso do solo nos Distritos Industriais; empreendimentos de Impacto não re-
sidenciais/ Diretrizes ambientais/ RIU; licenciamento ambiental e política de uso do solo;

−−−− DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO URBANA: AIURB.1 e implantação das obras prioritárias
listadas no art. 56; centros principais – condições de uso e intervenções efetuadas; AIURB.2;
critérios de localização de equipamentos públicos de uso coletivo; intervenções nos espaços
públicos; acesso aos municípios vizinhos; ligações entre Regiões de Contagem; barreiras que
dificultam a mobilidade, pontos ou trechos de estrangulamento do sistema viário;  implantação
das obras viárias prioritárias;

−−−− POLÍTICA HABITACIONAL: AIS.1 e AIS.2;  grau de Implementação da política habitacional;

−−−− POLÍTICA DE TRANSPORTE: condições de mobilidade e a oferta do transporte coletivo na ci-
dade; o plano de transporte (MITCON);

−−−− CONDIÇÕES AMBIENTAIS: a bacia de Vargem das Flores (diretrizes da APM); ARIE; a bacia
do Bom Jesus; comprometimento dos recursos naturais do município; diretrizes de proteção
ambiental contidas no Plano Diretor ;

−−−− SANEAMENTO: esgoto sanitário – projetos de reversão de esgotos na bacia de Vargem das.
Flores; projetos de drenagem;

−−−− PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL: AIURB.3; avaliação da política e da
legislação municipal de proteção do patrimônio;

−−−− INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA: Outorga Onerosa do Direito de Construir; Parcela-
mento e Edificação Compulsórios; Direito de Preempção;

Os resultados do Seminário Interno foram consolidados com os resultados da Pesquisa de Campo e
da Leitura Comunitária, para compor o relatório da Leitura técnica constante do item  4.2.3.,  deste
Documento.

3.8. FORMULAÇÃO DE DIRETRIZES PARA PROPOSTAS

As diretrizes para a elaboração de propostas de atualização do Plano Diretor foram propostas pela
equipe técnica do Poder Executivo. Com base nos resultados das leituras técnica e comunitária, foram
formuladas 9 (nove) Diretrizes Gerais e 14 (catorze) Diretrizes Específicas, cuja listagem consta do
Capítulo 5 deste documento e da ata da segunda reunião ordinária do COMPUR.

3.9. VALIDAÇÃO DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Na segunda reunião ordinária do COMPUR, realizada no dia 14 de setembro de 2011, foi apresentado
o Diagnóstico realizado com base na Leitura Comunitária e Leitura Técnica para revisão do Plano
Diretor, assim como os desafios a serem vencidos e as Diretrizes Gerais e Especificas formuladas pelo
Executivo para atualização / alteração do Plano Diretor.

Para validação das Diretrizes formuladas foi aberta uma discussão sobre o material proposto. Após as
manifestações de alguns membros realizou-se a votação das diretrizes gerais, em bloco, tendo sido
destacadas as diretrizes n.º 4 e n.º 5. Ao final, a diretriz n.º 4 foi mantida com nova redação, a de n.º 5
foi mantida com a redação original e as demais foram aprovadas por unanimidade.

Dentre as Diretrizes Específicas (n.ºs 10 a 23) apresentadas, houve destaque para a de n.º 11, que
acabou mantida com nova redação. As demais foram aprovadas por unanimidade.

A  listagem das  Diretrizes  validadas  pelo  COMPUR na  reunião  de  14-09-2011  é  apresentada  no
Capítulo 5 destes Anais. O relato detalhado do processo consta da Ata da referida reunião.
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3.10. FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS E EMENDAS 

No período entre 15 e 28 de setembro de 2011 foram formuladas pela equipe técnica do Executivo,
com base no Diagnóstico integrado e nas Diretrizes validadas, as propostas para atualização do Plano
Diretor, a serem deliberadas na Plenária Final da Conferência.  

Em 29 de setembro de 2011 o conjunto das propostas formuladas foi enviado aos Delegados titulares
e  suplentes  para  conhecimento  e  eventual  proposição  de  Emendas  aditivas  ou  substitutivas  às
propostas originais, com prazo até 07 de outubro de 2011.

Findo o prazo estabelecido e recebidas as Emendas, estas passaram por um processo de avaliação
pela equipe técnica, no qual aquelas que não tratavam de matéria de Plano Diretor ou eram emendas
supressivas foram separadas do conjunto a ser encaminhado à etapa deliberativa da Conferência.
Registradas essas ocorrências e organizadas por temas, todas as emendas, junto com as propostas
originais, integraram a listagem encaminhada ao COMPUR para verificação da sua coerência com as
Diretrizes, pertinência ao objeto do Plano Diretor ou coerência com as demais propostas formuladas.

3.11. AVALIAÇÃO DA COEREÊNCIA DE PROPOSTAS E EMENDAS COM AS DIRETRIZES
VALIDADAS 

Em 25 de outubro de 2011, no auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, o COMPUR fez sua
primeira reunião extraordinária, com dois objetivos: 

1)  avaliar  a  coerência  de  propostas  e  emendas para  revisão  do  Plano  Diretor  com as  Diretrizes
validadas e com o conteúdo do Plano Diretor e 

2)alterar  o Regimento  da II  Conferência  de Política  Urbana,  para adequar  os conteúdos a serem
discutidos nos Grupos de Trabalho da Plenária Final às propostas e emendas a serem discutidas,
visando equilíbrio no tempo das discussões. 

No tocante à avaliação das propostas e emendas, foram apresentadas inicialmente emendas que,
segundo a equipe técnica, não deveriam ser enviadas à Plenária Final da Conferência, ou seja, as
emendas supressivas e aquelas de conteúdo não pertinente ao Plano Diretor, bem como aquelas
consideradas incompatíveis com as Diretrizes validadas pelo COMPUR. 

Em seguida, foram apresentadas e examinadas pelo Conselho todas as demais propostas e emendas
aditivas ou substitutivas que haviam sido consideradas pertinentes. A anuência dos Conselheiros a
essas propostas e emendas foi unânime.

O  relato  detalhado  do  processo  consta  da  Ata  da  primeira  reunião  extraordinária  do  Conselho
Municipal de Política Urbana – COMPUR.

3.12. PLENÁRIA FINAL DA CONFERENCIA 

No dia 05 de novembro de 2011, na Fundação Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas
Gerais de Apoio à Educação, Cultura e Meio Ambiente (FUNCICI/MG), ocorreu a Plenária Final da II
Conferência  Municipal  de  Política  Urbana,  com  o  objetivo  de  deliberar  sobre  as  Propostas  para
revisão/ atualização do Plano Diretor.

A  inscrição/  cadastramento  dos  participantes  teve  início  às  8:00h  e  continuou  até  as  10:00h.  As
pessoas podiam escolher participar de um dos 4 grupos previstos.

Os Delegados, assim entendidos os titulares e os suplentes quando substituindo titulares, participaram
da  Plenária  Final,  com  direito  a  voz  e  voto.  Os  suplentes  de  Delegados,  os  convidados  e  os
observadores tiveram direito apenas a voz.

21



O regulamento da Plenária Final foi submetido à aprovação dos Delegados, na abertura do evento.
Este Regulamento estabeleceu que os casos omissos ou que fossem controversos ou conflitantes,
seriam resolvidos pelo Presidente da Conferência, com auxílio da Comissão Organizadora, e ouvido o
plenário.  

O  Anexo 8 contém o Regulamento da Plenária Final aprovado na reunião de 05 de novembro de
2011.

A Plenária Final foi realizada em quatro Etapas:

− 1ª Plenária Geral;

− Plenárias Temáticas;

− 2ª Plenária Geral;

− Encerramento.

3.12.1. 1ª Plenária Geral:

A  1ª  Plenária  Geral  foi  coordenada  pelo  Presidente  da  Conferência,  Secretario  Municipal  de
Desenvolvimento Urbano de Contagem e Presidente COMPUR, eng.º Isnard Monteiro Horta e teve
como  objetos  a  abertura  dos  trabalhos,  a  apresentação  das  “Diretrizes  para  a  revisão  do  Plano
Diretor”, validadas pelo COMPUR, a aprovação do Regimento da Plenária Final e a explanação sobre
os temas segundo os quais estariam agrupadas as Propostas e Emendas a serem discutidas nas
Plenárias Temáticas.

O Engenheiro Isnard Monteiro Horta explicou toda a metodologia utilizada para a revisão do Plano
Diretor, esclareceu aos participantes o objetivo dessa última reunião e explicou como ocorreriam as
Plenárias Temáticas. Foi esclarecido ainda que algumas emendas enviadas pelos delegados foram
rejeitadas pelo COMPUR e, portanto, não foram incluídas no escopo da discussão e votação. Em
seguida, passou-se à leitura do regulamento proposto para a reunião, que foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade pelos presentes. 

Foram apresentados os coordenadores de cada grupo temático e também a equipe técnica de apoio,
esclarecendo-se  que  haveria  espaço  para  discussões,  mas  a  votação  precisava  ser  conclusiva,
reiterando-se que aquele não era mais o momento de apresentar novas sugestões, pois todas as
propostas haviam sido enviadas aos delegados com antecedência para que eles pudessem analisar e
propor emendas. 

Às 9h30, as pessoas dirigiram-se às salas para começar as discussões temáticas.

3.12.2: Plenárias Temáticas:

As  Plenárias  Temáticas  utilizaram  a  mesma  metodologia  de  trabalho  em  grupos  temáticos.  Os
Delegados, distribuídos nestes grupos, dedicaram-se à discussão das Propostas do Executivo e de
Emendas de Delegados, bem como à validação das Propostas e Emendas. 

Foram debatidas as propostas e emendas, segundo os seguintes temas por Grupos:

GRUPO 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL / HABITAÇÃO;

GRUPO 2: ORDENAMENTO TERRITORIAL / MEIO AMBIENTE;

GRUPO 3: ORDENAMENTO TERRITORIAL/ ESPAÇOS PÚBLICOS / PATRIMÔNIO CULTURAL;

GRUPO 4: MOBILIDADE, TRANSPORTE E TRÂNSITO.
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O  método  adotado  foi  a  leitura  de  cada  proposta,  abrindo-se  espaço  para  que  os  delegados
participantes  solicitassem  o  destaque  daquelas  com  que  não  concordassem  e/ou  se  quisessem
maiores esclarecimentos. Todas as propostas não destacadas seriam automaticamente consideradas
aprovadas pelo grupo. As propostas alvo de destaque, bem como aquelas que possuíssem emendas,
seriam discutidas e votadas, sendo a aprovação ou não-aprovação decidida por maioria simples. 

Somente  os  itens  validados  pelos  grupos  seriam levados  à  votação  na  2ª  Plenária  Geral,  a  ser
realizada com todos os participantes. Durante a 2ª Plenária Geral não seriam aceitas novas emendas
ou propostas, além daquelas validadas pelas Plenárias Temáticas. 

A validação de Emenda na Plenária Temática exigiu a presença de, no mínimo, dez Delegados e deu-
se por maioria simples de votos dos Delegados presentes. 

Os resultados das discussões dos Grupos foram consolidados em um texto para ser apresentado na
2ª Plenária Geral.

3.12.3. 2ª Plenária Geral:

A 2ª Plenária Geral visou à deliberação sobre Propostas e Emendas de Delegados que tivessem sido
validadas pelas Plenárias Temáticas. A deliberação na 2ª Plenária Geral deu-se por maioria simples
de votos dos Delegados presentes.

A Plenária Final teve início com a palavra da Sra. Prefeita Marília Aparecida Campos, que ressaltou a
importância da II Conferência Municipal de Política Urbana para a cidade e a tentativa de fazer um
trabalho  consensual,  objetivando  atualizar  e  modernizar  o  Plano  Diretor,  visando  à  melhoria  de
Contagem e sempre considerando suas mudanças e seu dinamismo, sem prejudicar a qualidade de
vida dos seus moradores,  preservando seus bens naturais e promovendo o desenvolvimento com
sustentabilidade, levando em conta o interesse de todos. 

Em seguida, o eng.º Isnard Monteiro Horta ressaltou o fato de Contagem ser uma cidade privilegiada,
pois poucos municípios têm a oportunidade de atualizar o seu Plano Diretor com a participação de
todos em debate aberto. 

Em seguida explicou que a esta etapa seria a da votação final, reiterando que os grupos tiveram a
possibilidade de vetar propostas, mas que todas as aprovadas nas plenárias temáticas passariam pela
votação geral - uma votação direta, pois as discussões já haviam ocorrido nos grupos. Lembrou que os
participantes tiveram a oportunidade de escolher o grupo do qual gostariam de participar para defender
suas idéias. 

Assim, às 12h15, teve início a votação final das propostas. Todas as propostas foram aceitas. 

3.12.4. Encerramento.

A votação foi encerrada às 12h50. 

O eng.º Isnard Monteiro Horta encerrou a Conferência, explicando que a equipe técnica da prefeitura
iria adequar o texto para preparar o projeto de lei de atualização do Plano Diretor. 

Várias pessoas manifestaram o desejo de serem informadas sobre a data de envio do  projeto de lei à
Câmara  Municipal  e  a  equipe  técnica  se  comprometeu  a  comunicar  os  delegados para  que  eles
continuem participando do processo. 

O Texto Aprovado da Plenária Final compõe o Anexo 9 deste documento. Os detalhes constam da Ata
da Plenária Final.
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4. DIAGNÓSTICO

4.1. LEITURA COMUNITÁRIA

O texto a seguir se constitui na síntese das opiniões emitidas na avaliação da cidade e das políticas
urbanas pela população e pelos empresários, nas Plenárias Regionais e na Plenária do Segmento
Empresarial. Tem o formato de listagem organizada segundo os eixos temáticos adotados, acrescidos
do tema Gestão.

As manifestações dos participantes das Plenárias Regionais e da Plenária do Segmento Empresarial,
relativas aos temas abordados na Leitura Comunitária são apresentadas, em sua redação original, nas
listagens constantes dos Anexos 7 e 8 destes Anais.

Cabe esclarecer que as listagens apresentadas nos itens 4.1.1. a 4.1.5 deste Capítulo procuram incluir
todas as opiniões emitidas, ainda que tenham sido citadas uma única vez.  A forma como as ideias
estão aqui registradas, eventualmente distinta da redação original, resulta da necessidade de fusão de
opiniões  surgidas  em Plenárias  distintas.  Procurou-se,  contudo,  ser  o  mais  fiel  possível  ao  texto
original construído nas Plenárias.  

É interessante observar a proximidade e a complementaridade das opiniões aqui relatadas, resultantes
da vivência cotidiana dos cidadãos no espaço urbano, com as constatações obtidas na Leitura Técnica
da cidade. 

4.1.1. Crescimento Urbano, Distribuição Espacial da População e Qualidade das
          Áreas Residenciais

• A Cidade Industrial atraiu para Contagem milhares de pessoas sem que houvesse planejamento
para dar suporte à sua permanência no município. Sem planejamento, a cidade cresceu de forma de-
sordenada.

• A oferta  de serviços públicos não foi  suficiente para o grande crescimento da população.  Por
exemplo, o acesso ao saneamento básico ainda não é satisfatório.

• O crescimento desordenado desrespeitou nascentes e mananciais, que não foram preservados,
encontrando-se bastante poluídos, e as áreas verdes, que diminuíram e/ou foram irregularmente ocu-
padas. 

• A ocupação desordenada pode ser atribuída a problemas de regulação urbana e à falta de fiscali-
zação.

• A falta de rigor para conter alguns projetos habitacionais permitiu um aumento acelerado na popu-
lação dos locais onde eles foram implantados. O exemplo mais evidente é Nova Contagem.

• A isenção de IPTU criou dois problemas para o Município: tornou a cidade mais atrativa para popu-
lações de fora, contribuindo para intensificar o crescimento demográfico, e diminuiu sua arrecadação.
A não cobrança de IPTU residencial sobrecarrega quem paga o IPTU não residencial e lotes vagos,
enquanto estimula o acréscimo populacional, sem auferir receita.

• O mercado imobiliário produz de acordo com a demanda de mercado, que no caso de Contagem
se concentra em edifícios de 3 e 4 pavimentos. Essa demanda mudará quando a cidade oferecer re-
cursos e infraestrutura para uma população que demande maior verticalização (o que pode ser melho-
rado com os recursos do IPTU, se devidamente cobrado).
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• Ressalta-se que o crescimento populacional precisa ser acompanhado da geração de emprego. 

• A cidade apresenta ainda processos de retenção especulativa de terrenos. Um dos problemas de-
correntes da especulação imobiliária é o abandono de terrenos e lotes, com grandes transtornos á po-
pulação. 

• A atuação das grandes construtoras em Contagem não tem sido avaliada devidamente. Elas não
têm cumprido a Lei Orgânica Municipal, no tocante à prestação de contrapartidas, ou seja, à implanta-
ção de medidas mitigadoras dos impactos dos empreendimentos nos equipamentos urbanos, especial-
mente os de educação e saúde. Não há contrapartida dos grandes empreendimentos, que inclusive re-
cebem incentivos do poder público para se instalarem. Aumenta a demanda por infra-estruturas, sendo
exigida contrapartida de valor baixo em relação à demanda criada. E, além disto, os condicionantes
para grandes empreendimentos imobiliários instalados na cidade não são cumpridos ou fiscalizados.

• Outra questão vista como problema é a verticalização e a industrialização de algumas regiões, a
exemplo do bairro Jardim Riacho. 

• Um problema importante diz respeito à ZEU-3 e ZOR-3. Esses zoneamentos se justificam pela ne-
cessidade de maiores lotes, com ocupação unifamiliar, nas áreas da bacia de Vargem das Flores sem
sistema de reversão de esgotos. No entanto, em diversas áreas, como no bairro Granjas Ouro Branco,
os lotes originais vêm sendo desmembrados irregularmente ou sendo ocupados por mais de uma uni-
dade residencial. 

• Faltam ações para coibir o fracionamento irregular de lotes ou áreas na Bacia de Vargem das Flo-
res.

• Falta repensar o zoneamento urbano e as manchas urbanas (algumas áreas crescem mais que
outras, que ficam abandonadas)

• Quanto às ações na área de habitação, são elogiadas pela população: 

− as obras do PAC Arrudas e do Ferrugem, 

− a construção de conjunto habitacional para reassentar os moradores das áreas de risco da re-
gião Industrial; 

− a regularização fundiária, que promove o acesso à moradia a partir de políticas públicas que
se preocupam com a qualidade de vida; 

− o maior acesso que a  população de baixa renda teve a moradia principalmente com os pro-
gramas sociais como Minha casa minha vida e programa de arrendamento e a retirada dos
moradores das áreas de risco; 

− o programa de reassentamento, que considera as raízes culturais das pessoas.

• No entanto, falta regularização de muitas áreas.

• A infra-estrutura privilegia alguns pólos da cidade, enquanto nas periferias a população é menos
assistida. Faltam melhorias nas regiões periféricas de Contagem, uma vez que a investimento gover-
namental não é bem distribuído.

• Sobre Nova Contagem:

− Falta investimento em infra-estrutura urbana, transporte, pavimentação de vias e saneamento
básico

− Falta investimento na área de saúde (infra-estrutura e aumento de pessoal capacitado)

− Falta investimento em segurança pública
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− Falta de fiscalização nas invasões de áreas verdes e mananciais

− O processo de regularização fundiária ainda não contempla todas as áreas que demandam a
regularização

− Insuficiência da infra-estrutura para o atendimento do transporte público no Bairro Estaleiro II

− Incômodos causados pela instalação da ETE Copasa no bairro Retiro, que trouxe como conse-
qüências o intenso mau cheiro; 

− Carência de eventos culturais: a população tem que se deslocar para Betim ou Belo Horizonte
para ter acesso a cultura 

4.1.2. Localização das Atividades e Equipamentos Urbanos, Centros Especializados e
          Diversificados; Uso do Solo e Qualidade Ambiental

• A  distribuição  espacial  das  atividades  urbanas  ainda  é  muito  desigual  em  Contagem.  
Isto fica evidenciado em manifestações contraditórias da população quanto à oferta de empregos: en-
quanto os moradores de algumas regiões se queixam do “número reduzido de áreas de comércio e
serviços, gerando desemprego para a população local”, ou aleguem que “a cidade não apresenta ativi-
dades suficientes para empregar sua população, apesar das iniciativas em relação às atividades de la-
zer”, outros consideram suficientes os empregos disponíveis na cidade. Mas todos destacam a falta de
qualificação profissional da população, dificultando o acesso às vagas existentes, ou os baixos salários
pagos, que induzem os trabalhadores a procurarem trabalho em outros centros na RMBH.

• Por outro lado, falta qualificação profissional frente às oportunidades de emprego abertas pelas in-
dústrias.

• Grandes áreas destinadas ao uso industrial estão subutilizadas.

• A Cidade Industrial foi objeto de revitalização, mas ainda carece de melhorias.

• Considera-se que tem ocorrido melhoria do desenvolvimento econômico na região do Nacional,
com a instalação de novas empresas. O comércio e os serviços do centro do Industrial são bem avalia-
dos pela população da região, como diversificados.

• Mas, de modo geral, os centros regionais são considerados incompletos: faltam serviços importan-
tes, como bancos e correios.

• O Eldorado é o centro referência do comércio, embora, na opinião dos moradores, não seja sufici-
entemente diversificado: alguns produtos não são encontrados nesse centro. Além disto, alega-se que
a infraestrutura viária não oferece condições propícias para o estabelecimento de atividades comer-
ciais, pois o acesso de veículos é dificultado pela falta de estacionamentos.

• O espaço e a geografia da Sede não permitem a ampliação de atividades de comércio e serviços
por falta de espaços, calçadas estreitas, por vezes ocupadas por mesas de bares.

• Dois grandes gargalos dificultam o acesso para o comércio da região da Ressaca: os entronca-
mentos da BR-040 com a Avenida das Américas e a Avenida Severino Balesteros.

• Assim, Belo Horizonte ainda é a principal centralidade para a Região Metropolitana e o Município,
o que mostra que Contagem precisa ter sua centralidade ainda mais fortalecida.

• A revitalização das praças e parques constitui um ponto altamente positivo segundo a população,
que reconhece os esforços da Prefeitura no sentido de fortalecer os espaços públicos de referência e
identidade da cidade. Considera-se que Contagem vem melhorando sua imagem, tornando-se cada
vez mais referência para seus moradores.
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• O Itaú Power Shopping, Big Shopping, Ceasa, Centro do Eldorado, Vargem das Flores, Matriz de
São Gonçalo, o Centro de Contagem significam crescimento e desenvolvimento, espaço de encontro,
lazer e convívio. Avalia-se que eles são fortes referências e melhoram a paisagem urbana de Conta-
gem. 

• Mas ainda faltam espaços públicos em diversos bairros e regiões. E falta espaço público para
grandes eventos em Contagem.

• Além disto, os espaços públicos existentes não são tratados para os portadores de deficiência.

• Em regiões como a do Petrolândia, apesar da existência de espaços públicos, o acesso a esses
espaços é prejudicado pelas condições precárias do sistema viário (ruas estreitas, por exemplo), sinali-
zação ruim, transporte coletivo precário. Até no Itaú Power Shopping o acesso é difícil, tanto para veí-
culos como para pedestres.

• Espaços indicados pelo Plano Diretor para serem parques, como a Pedreira do Riacho,  estão
abandonados. 

• Outros não estão bem conservados e tratados. As condições de limpeza e conservação das pra-
ças e a manutenção não é eficaz e os cachorros pioram essas condições. Observa-se também ocupa-
ção desses espaços por moradores de rua. 

• A depredação dos espaços públicos é uma constante, o que mostra a necessidade de um trabalho
de conscientização da população no sentido da conservação desses espaços.

• A distribuição de espaços públicos que possibilitam o encontro é deficiente; as estruturas para so-
cialização são precárias. 

• O Parque do Confisco (Linear) é deficiente quanto ao acesso para os moradores locais, a manu-
tenção, segurança e condições sanitárias

• Faltam segurança e tratamento da água na Lagoa Vargem das Flores que é hoje o maior pólo de
lazer da população. 

• A sinalização de orientação da cidade está desatualizada (placas e numeração dos estabelecimen-
tos) os espaços públicos também estão defasados.

• Contagem não investe efetivamente na preservação histórica e cultural da cidade.

4.1.3. Articulações Internas e Externas com Contagem e Região e a Mobilidade da
          População

• As vias de ligação de Contagem aos municípios vizinhos têm boas condições de tráfego, mas não
são suficientes para o acesso ao município, o que provoca problemas sérios de articulação. Na região
do Nacional,  não existe ligação com localidades muito próximas, como a Pampulha, Venda Nova,
UFMG. 

• Vias importantes projetadas ainda não saíram do papel.

• A ligação entre Contagem e os municípios vizinhos está cada dia pior, principalmente nos horários
de pico: no acesso à 381, no Anel Rodoviário, antiga Praça Aimoré ou Cardoso e na entrada do Itaú
Power Shopping. Grande estrangulamento na região do Itaú Power Shopping, na Alvarenga Peixoto,
Benjamin Guimarães, JK, Tiradentes, na Av. Marte, na Via Expressa, na VM5, na saída dos bairros
Bernardo Monteiro e Fonte Grande. 

• É alto o número de mortes no Anel Rodoviário, uma via muito demandada pelos moradores de
Contagem. 
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• A articulação interna ao município é, todavia, pior que a ligação viária entre Contagem e os municí-
pios vizinhos. A cidade é seccionada pelas grandes vias de passagem que dificultam o acesso de bair-
ro a bairro. 

• Algumas obras importantes foram realizadas recentemente visando à melhoria da articulação inter-
na: 

− a construção do túnel do Água Branca desafogou o trânsito da região do Eldorado e facilitou o
acesso às regiões do Ressaca e Nacional; 

− a alça do bairro JK facilitou a articulação da estação Eldorado do metrô com o bairro Eldorado.
A  revitalização  da  Av.  João  César  de  Oliveira,  melhoria  geral  na  Norte-Sul  (Av.  Olímpio
Garcia);

− a melhoria e abertura de vias como a Avenida Alterosa e Gandhi também são sentidos como
avanços na estruturação viária do município.

• Mas ainda existem muitos problemas de articulação interna na cidade, relativos a:

− ligação da Via Expressa com o Eldorado e com o Bairro Bernardo Monteiro; 

− articulação do Nacional (muito mal articulado internamente) com outras regiões de Contagem;

− articulação interna na região do Eldorado. 

• Problemas de manutenção das vias são apontados pela população, inclusive em lugares de forte
centralidade, como a Av. Benjamin Guimarães c/ Tiradentes, que inunda e impossibilita a passagem.

• Faltam ciclovias para os deslocamentos de bicicleta e muitas vezes as calçadas são impróprias
para o trânsito de pedestres. 

• As passarelas, que são escassas na BR-381, e as calçadas apresentam-se em condições precá-
rias, dificultando a mobilidade da população, sendo muitas vezes inacessíveis e perigosas. 

• Não há padronização dos passeios e falta cuidado com a manutenção dos mesmos, os quais apre-
sentam obstáculos e irregularidades (por exemplo, entulhos) e não oferecem condições de acessibili-
dade aos deficientes. Além disso, as calçadas são, muitas vezes, apropriadas por mesas de bares e
estabelecimentos similares, que tomam o espaço do pedestre. 

• Problemas de padronização da numeração dos imóveis e alteração dos nomes das ruas dificultam
a leitura do espaço urbano pelos seus usuários.

• Em relação ao Trânsito, foram apontadas algumas melhorias pela população: na Rua Rio Compri-
do, após a vigência da mão única e na Sede.

• Mas, além da intensidade do trânsito no município, que tende a aumentar com os empreendimen-
tos que devem ser implantados em breve, como outros Shoppings e hotéis,e a grande circulação de
veículos pesados, gerando conflitos com o trânsito urbano,  persistem grandes problemas pontuais.
Dentre eles: 

− alto grau de congestionamento no Eldorado, devido ao grande fluxo de veículos que são obri-
gados a passar pelas poucas vias de acesso ao Eldorado, com destino a outras regiões ou
municípios; 

− trânsito péssimo na Avenida das Américas (muito desorganizada e perigosa) e VM5, pois não
comportam o fluxo intenso de veículos; 
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− perigosíssima travessia para pedestres na rotatória do Bairro Cabral, localizada na Avenida
das Américas com Avenida Severino Balesteros, em cujas rotatórias o trânsito fica retido nos
horários de pico; 

− no Nacional existem ruas e praças sem sinalização, principalmente a rotatória que liga Via Pá-
dua,  Sarandi  e Princesa Izabel.  As empresas colocam seus caminhões em qualquer lugar
(Exemplo Ortobom, Araujo e Ricardo Eletro.), as ruas são muito estreitas e não suportam os
fluxos dos carros, ônibus e caminhões; 

− os milhares de carros do Palácio dos Leilões causam um impacto ambiental muito grande e
provocam congestionamento.

− no Petrolândia há pontos de estrangulamento viário como a via expressa nos horários de pico
e a ligação entre o bairro São Luiz e Betim pelo fluxo intenso, além das ruas que dividem Be-
tim e Contagem (Mato Grosso, Tapajós, Rodovia Eduardo Azeredo e Rua Simonésia), as vias
não são devidamente sinalizadas ou identificadas; 

− na Sede, forte conflito entre pedestre e automóvel no Centro Histórico (falta de sinalização e
controle para o pedestre); 

− no Riacho, problema com ônibus que passam em vias estreitas, mal conservadas e de mão
dupla, como as ruas Rio Xingu e Rio Paraná.

• Observa-se problema de sinalização do trânsito em todas as regiões do município. Em conseqüên-
cia, acidentes são muito frequentes.

• Faltam dispositivos de “traffic calming” para redução da velocidade excessiva dos veículos.

• Falta sinalização por placas instrutivas (orientação).

• Falta fiscalização da TransCon, pois os carros param em qualquer lugar.

• Ocorrem mudanças de mão direcional das vias sem prévia consulta à população, sem anterior co-
locação de faixas ou uma devida comunicação.

• Falta de acessibilidade para idosos e deficientes nos equipamentos urbanos e ruas e passeios es-
treitos, estragados e com muitos obstáculos

• No tocante a Transporte, verificou-se melhoria no serviço prestado pela Transcon, como o aumen-
to da frota de ônibus, mas ainda não atende toda a demanda da população. A ligação com BH e Betim
é boa, principalmente no transporte público, mas, em geral a ligação com outros municípios é prejudi-
cada pela precariedade no serviço de transporte publico.

• Transporte público precário, com necessidade de melhoria de linhas, redução de tarifas, meio pas-
se para estudantes.

• Não existe integração ônibus/metrô e ônibus/ônibus.

• O custo muito alto de transporte dentro do município e para municípios vizinhos estimula a criação
de transportes clandestinos. 

• Faltam linhas de ônibus para fazer a ligação entre os bairros e regiões (circulares). 

• Dificuldade no trânsito, também no transporte de passageiros, com grande intervalo de tempo para
percorrer pequenos percursos. 

• Em Nova Contagem: verifica-se má distribuição do transporte público, com ruas estreitas e de mão
dupla e com pouco acesso para o centro de Contagem, prejudicando o acesso ao comércio e serviços.
As linhas de ônibus que ligam Nova Contagem à sede do município e ao metrô são gerenciados pelo
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DER: estão velhos, em péssimas condições, em quantidade insuficiente para o tamanho da população,
que não dispõe de outro meio de transporte público. Implicam em maior custo para o usuário e passam
estão tão lotados que muitas vezes não param nos pontos. 

• Também no Nacional os ônibus são escassos, demorados e em péssimas condições, as passa-
gens são caras, os ônibus, quando passam; estão sempre lotados. 

• Falta transporte coletivo para a população da região da Ressaca se dirigir ao Eldorado e ao Centro
de Contagem

• O bairro Bernardo Monteiro não tem ônibus, com isso as pessoas precisam pegar carona.

• No Petrolândia falta ônibus que vá para Belo Horizonte pela Via Expressa, não há oferta de metrô,
faltam linhas de ônibus e a distância entre os horários dificulta a mobilidade da população.

• Faltam melhores condições p/ o transporte e locomoção dos idosos e portadores de deficiências fí-
sicas, que não têm garantido seu espaço no ônibus, sem assentos suficientes, sem lugar reservado.
Falta fiscalização nos transportes públicos, principalmente nas áreas destinadas aos idosos e deficien-
tes

4.1.4. Condições Ambientais e de Saneamento

• Contagem ainda dispõe de importantes áreas verdes e matas, córregos em leito natural e nascen-
tes em diversas regiões. A preservação das áreas verdes é constantemente demandada pela popula-
ção. 

• No entanto, a preservação ambiental ainda deixa a desejar: faltam áreas de preservação natural e
o compromisso da população com a preservação ainda não é muito efetivo. Observa-se desmatamen-
to ilegal, com o comprometimento de várias nascentes e lagoas, observa-se o corte indevido de árvo-
res por moradores e pelo poder público e as áreas verdes não são devidamente protegidas. A manu-
tenção das áreas verdes e áreas históricas da cidade é uma questão que preocupa. 

• É muito deficiente a fiscalização da implantação dos empreendimentos imobiliários em áreas de
proteção ambiental. A falta de políticas públicas e de funcionários que prezem pelos espaços naturais
do município é considerada pela população como a causa desses problemas. 

• Ocupação de terrenos (Gafurina, por exemplo) em contraponto à preservação da Represa de Var-
gens das Flores.

• Com relação à preservação dos recursos hídricos, a canalização dos córregos, retirada de matas
ciliares e direcionamento do esgoto para esses córregos são problemas frequentes, provocando en-
chentes, diminuição da qualidade de vida e da biodiversidade. Esgotos são indevidamente lançados na
rede pluvial, inclusive por oficinas automotivas e lava-jatos. Não há revitalização dos córregos ou pre-
servação das nascentes, situação que se agrava com a ocupação de Áreas de Preservação Perma-
nente (APP). 

• A qualidade ambiental das áreas residenciais vem melhorando, verificando-se redução da poluição
atmosférica, sonora e visual. Em parte, esta melhoria pode ser atribuída à criação de centros indus-
triais destinados a acolher os empreendimentos de maior impacto ambientais. 

• Mas em alguns locais da cidade, como o Bairro Jardim Industrial no entorno da Cidade Industrial,
constata-se uma grande concentração de empresas de metalurgia e siderurgia, que trazem grandes in-
cômodos para os moradores devido à poluição sonora e do ar e ao intenso tráfego de veículos pesa-
dos. Também cabe destacar como fonte de conflitos com o uso residencial a concentração de ativida-
des de comércio e galpões no entorno e dentro do bairro Cabral.
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• É deficiente a fiscalização do funcionamento das atividades de alto grau de incomodidade. Por
exemplo, no bairro Tropical, empresas de reciclagem têm o hábito de jogar seus resíduos na rua, pro-
vocando entupimento na rede de drenagem, ou queimar seus resíduos, trazendo grandes transtornos
para a população.

• Os maus hábitos em relação ao meio ambiente se manifestam de formas diversas: na existência
de lixões irregulares, onde são jogados lixo, entulho, animais mortos etc., executados por carroceiros,
construtoras, caçambeiros e moradores, trazendo vetores de doenças); na utilização como lixões das
áreas públicas descuidadas e de áreas às margens da BR-040, causando impactos ambientais em
nascentes; no lançamento de resíduos e efluentes na rede de drenagem pluvial; no abandono e falta
de manutenção dos lotes vagos.

• A instalação irregular de atividades econômicas incompatíveis com o zoneamento resulta em polui-
ção sonora, do ar, da água, colocando em risco a saúde da população. Assim, a cidade se ressente de
problemas de poluição visual, atmosférica e sonora, principalmente nas concentrações de atividades.
E em alguns lugares a os problemas ambientais se agravam; por exemplo, em Nova Contagem a qua-
lidade ambiental é agravada pelo mau cheiro proveniente da estação de tratamento de esgotos.

• Nos últimos anos, graças a providências da Prefeitura em parceria com a Defesa Civil e a comuni-
dade, o número de ocupações irregulares com formação de áreas de risco vem diminuindo. Todavia,
ainda persistem áreas de risco, como na região do Morro do Cabrito. Aí, como em partes do Laguna e
Arvoredo e outros, áreas verdes sem cercamento ou definição de sua destinação têm sido alvo de in-
vasões.

• Outro problema ambiental que se observa na cidade é a arborização insuficiente.

• E ainda: a falta de projetos de Educação Ambiental.

• Nos últimos anos verificou-se uma melhoria do acesso ao saneamento básico em Contagem: o
sistema de abastecimento de água tratada atende a população; houve melhoria na coleta de esgotos
sanitários; a coleta de lixo tem sido mais regular e eficiente, e a destinação dos resíduos sólidos tem
melhorado por iniciativa do poder público.

•  No entanto, ainda persistem problemas de saneamento, especialmente nas áreas periféricas.

• Ainda existem regiões ou partes de regiões com deficiência na coleta de esgotos sanitários. Exis-
tem problemas de tratamento de esgotos domésticos e industriais, mais graves nas bacias de Vargem
das Flores, onde, além da contigüidade do bairro Tupã em relação à represa, proliferam ocupações ir-
regulares fora de áreas com reversão de esgotos, e na  região do Nacional (sub-bacia do Bom Jesus),
causando poluição da Pampulha .

• O sistema de drenagem também apresenta sérios problemas. A falta de vazão acarreta alagamen-
tos nas regiões próximas aos córregos (ex. Córrego Munizes / Rua Joaima  / Carajás), devido a defici-
ências e falta de manutenção da rede pluvial, ao alto grau de impermeabilização do solo e ao lança-
mento de entulhos nas vias  públicas. 

• Faltam projetos voltados para o reaproveitamento das águas de chuva.

• O serviço de limpeza urbana, embora tenha melhorado, ainda não cobre de forma efetiva as áreas
de vulnerabilidade social (vilas e favelas).

• A falta de saneamento básico e o excesso de lotes vagos não fiscalizados provocam o acúmulo de
lixo e entulhos nos espaços públicos, dificultando o acesso, gerando insegurança e incômodo.

• Um problema grave é a falta de conscientização ambiental da população, inclusive, dos comer-
ciantes, que não acondicionam adequadamente os resíduos. Por exemplo, em Nova Contagem lixo e

31



entulhos ficam espalhados nas calçadas, prejudicando a circulação das pessoas e a qualidade ambi-
ental. 

• Inexiste um programa de coleta seletiva do lixo. Além disto, falta aplicar tecnologia mais avançada
para o tratamento do lixo, embora exista em Contagem uma empresa que desenvolve a tecnologia de
tratamento do lixo com geração de energia.

4.1.5. Gestão

• A discussão do Plano Diretor de 4 em 4 anos promove uma discussão atualizada sobre a cidade.

• A implantação do Orçamento Participativo foi essencial para realização de obras dentro das áreas;
a população participa da discussão da gestão pública regional, a plenária e a comissão de transporte
criada pela TransCon oferecem aos usuários a oportunidade de reclamar os seus direitos, embora não
haja um Conselho de Transporte e Trânsito; houve melhoria no acesso às políticas publicas, ao conhe-
cimento da legislação ambiental e plano diretor no que tange às áreas protegidas.

• O governo promoveu melhorias da cidade, que incentivaram a melhor convivência da população
(encontro nas praças, passeios em espaços públicos). Nos últimos quatro anos aumentaram as dis-
cussões sobre o crescimento urbano, maior investimento em saneamento básico e educação, saúde,
lazer, moradia e mobilidade urbana

• No entanto, ainda falta conhecimento de parte da população quanto à legislação ambiental, falta
esclarecimento da população sobre as formas de acesso às políticas e uma maior/melhor participação.
Deste modo, verifica-se esvaziamento dos fóruns de discussão, com baixa participação da população.

• O município ainda tem grande carência de fiscalização: relativa ao crescimento urbano e meio am-
biente, fiscalização das áreas públicas, gerando invasão pela população de baixa renda aos espaços
públicos, quanto ás zonas de usos incômodos principalmente na avenida João César de Oliveira, que
está saturada (caminhões, ônibus)

• A comunicação entre o Executivo (TransCon) e a população é precária. Por exemplo, não há uma
divulgação ampla da criação e alteração de linhas e dos seus itinerários e horários.

• Persistem as dificuldades de licenciamento e aprovação dos projetos, desestimulando novos em-
preendimentos e estimulando a informalidade.

4.2. LEITURA TÉCNICA E DIAGNÓSTICO INTEGRADO

4.2.1. Formação Espacial e Conflitos da Estrutura Urbana de Contagem

Situado na  Região Metropolitana de Belo Horizonte -  RMBH, o município  de Contagem tem uma
extensão territorial relativamente pequena: 194,3 km². O território municipal é cortado por ferrovia e
pelas rodovias BR-040 e BR-381, que interligam Belo Horizonte ao espaço estadual e nacional. 

O município de Contagem estende-se sobre quatro bacias hidrográficas: Arrudas, Imbiruçu, Pampulha
e Vargem das Flores.
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O espaço  urbano  de  Contagem foi  construído  sob  a  tensão  dos  processos  de industrialização  e
metropolização,  sofrendo  ainda  hoje  forte  pressão  do  crescimento  econômico  e  demográfico  da
RMBH.

O processo de industrialização acarretou a formação de grandes espaços especializados, dos quais o
primeiro e principal é a Cidade Industrial. A partir da implantação da Cidade Industrial Juventino Dias,
a  indústria  tornou-se  o  traço  dominante  da  identidade  municipal  e  fator  determinante  de  seu
crescimento demográfico; foi capaz de gerar significativo número de empregos e, a partir dos anos 60,
lhe  conferiu  capacidade  de  investimento.  Trata-se  de  uma  indústria  pesada,  com  primazia  da
metalurgia  e  processamento  de  minerais  não  metálicos,  atividades  de  alto  potencial  poluente,
instaladas  em grandes  estabelecimentos,  que  trouxeram consigo  grandes  volumes  de  tráfego  de
cargas, e atraíram um operariado de baixo nível  de qualificação e uma população de baixo poder
aquisitivo.

O padrão de ocupação dos distritos industriais implantados, com lotes de grandes dimensões e taxas
de ocupação muito baixas, é marcado pela ociosidade de espaço. A vocação do Município para o
assentamento de atividades atratoras de tráfego de cargas e instaladas em grandes galpões, conferida
pela sua condição de entroncamento viário, foi reforçada com a implantação da CEASA.
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A bacia do Arrudas ocupa 15% do território
municipal,  é  a  mais  comprometida  com a
urbanização e mais densamente ocupada;

A  bacia  do  Imbiruçu  é  também
intensamente  ocupada,  ocupando  3%  do
território.

A  bacia  da  Pampulha  ocupa  27%  do
território municipal. 

A bacia de Vargem das Flores ocupa 55%
do território, com a maior extensão de áreas
não ocupadas no município. 

A  urbanização  em  Contagem  requer
cuidados  especiais,  em  virtude  da  alta
susceptibilidade  dos  terrenos  a  processos
erosivos  e  devido  à  de  proteção  dos
recursos hídricos da Pampulha (importante
patrimônio  paisagístico  e  cultural),  
e,  principalmente,  de  Vargem  das  Flores
(importante manancial de abastecimento de
água).



Recentemente a estrutura econômica do Município tem sofrido alterações, com perda de importância
dos ramos tradicionais do setor secundário e aumento das indústrias urbanas e do setor terciário. As
atividades de transporte e logística vêm ganhando espaço no município.

Conjugado com a industrialização, o processo de metropolização de Belo Horizonte afetou Contagem
pela  expansão  de  loteamentos  surgidos  em frentes  distintas  -  centradas  na  Cidade  Industrial  ou
constituindo prolongamentos diversos das periferias da capital. Permanecendo por muito tempo com
grande  quantidade  de  áreas  parceladas  sem  infra-estruturas  e  de  extensão  muito  superior  às
necessidades de terrenos decorrentes do crescimento demográfico, a ocupação do espaço urbano de
Contagem foi gradual e lenta e marcada por dispersão generalizada.

Observa-se,  deste  modo,  um  dos  traços  fundamentais  da  estrutura  urbana  do  Município:
concentração/  dispersão  da  população  e,  principalmente,  das  atividades  econômicas,  marcando
profundamente sua diferenciação espacial.

A implantação de infra-estruturas resultou no adensamento e na elevação do padrão sócio-econômico
dos bairros melhor  atendidos,  dando origem a concentrações de atividades urbanas,  das quais  a
principal  é  o  centro  do Eldorado.  De outro  lado,  constituíram-se verdadeiros  bolsões  de  pobreza,
expressando o processo de segregação espacial da população. Nova Contagem é o exemplo mais
eloqüente deste processo. A estratificação sócio-econômica da população e do espaço urbano tornou-
se outro traço essencial da estrutura urbana do Município.

Em conseqüência  de seu processo de formação, o espaço urbano de Contagem é marcado pela
degradação ambiental. Os graves problemas decorrentes do padrão de desenvolvimento econômico,
provocando formas diversas de poluição - atmosférica, sonora, hídrica - são acentuados pela presença
de outros sérios problemas ambientais resultantes do modo de urbanização ocorrido no Município.

Merecem  ainda  destaque,  como  marcas  acentuadas  da  estrutura  urbana  de  Contagem,  a
fragmentação  e desarticulação resultantes da  conjugação de diversos  fatores.  As  deficiências  em
relação à integração urbana de Contagem são agravadas pela escassez de áreas públicas destinadas
à convivência, ao lazer e demais formas de manifestação coletiva.

Deste  modo,  a  população  é  levada  a  viver  grande  parte  do  seu  cotidiano  fora  do  Município,
perpetuando-se sua dependência em relação ao centro metropolitano.

Em resumo, a estrutura urbana de Contagem é marcada por  conflitos urbano-ambientais de difícil
resolução,  que  se  traduzem  em  exclusão  sócio-espacial,  fragmentação  e  dispersão  espacial  e
degradação ambiental, devido a:

− Expansão urbana dispersa, devido à implantação de loteamentos descontínuos, em frentes distin-
tas de expansão das periferias de BH;

− Existência de assentamentos precários em todo o município;

− Fortes barreiras físicas,  representadas pela ferrovia e rodovias que cortam o espaço municipal
com intenso tráfego de passagem de carga e fundos de vales não tratados e de difícil transposição
como o Água Branca;

− Presença de atividades econômicas geradoras de poluição ambiental;

− Tráfego pesado, resultando em forte poluição atmosférica e sonora;

− Sistema viário formado por grandes eixos viários ou vias sem hierarquia definida, muitas inadequa-
das às suas funções;
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− Fragilidade e dispersão da rede de centros urbanos: além do Eldorado, da Sede e do Industrial, os
demais centos não têm grau de diversificação para ultrapassar o nível de atendimento de bairro;

− Escassez de áreas públicas e condições precárias de uso das existentes. 

O Plano Diretor de Contagem, instituído pela Lei 2.760 de 1995 e revisto pela Lei Complementar n.º
033/2006, buscou enfrentar os conflitos identificados,  orientando o processo de desenvolvimento e
expansão urbana do município no sentido da requalificação do espaço da cidade.

Nos estudos realizados em 2006 para revisão do Plano Diretor, a observação da evolução da mancha
urbana  a  partir  do  ano  2000  indicava  que  os  processos  detectados  no  período  1991/2000
prosseguiram e se aprofundaram.

No  pressuposto  de  que  os  princípios,  objetivos  e  estratégias  do  Plano  Diretor  de  1995  ainda
permaneciam válidos, a revisão do Plano Diretor instituída pela Lei Complementar n.º 033 de 2006
manteve os princípios  e objetivos da política  urbana,  a  estratégia  de ordenamento territorial  e  as
diretrizes de políticas setoriais anteriores, tendo apenas efetuado os ajustes e as atualizações que se
mostravam necessárias. Foram incorporadas normas especiais para a bacia de Vargem das Flores,
inseridas diretrizes para uma política habitacional alinhada com a política nacional de habitação de
interesse social,  e feitas alterações para aprimorar a sintonia  do Plano Diretor com o Estatuto  da
Cidade. 

4.2.2. O Plano Diretor de Contagem

O Plano Diretor de Contagem, instituído pela Lei 2.760 de 1995 e revisto pela Lei Complementar n.º
033/2006,  busca  enfrentar  os conflitos  identificados,  orientando  o processo  de desenvolvimento  e
expansão urbana do município no sentido da requalificação do espaço da cidade para que esta se
torne um lugar cada vez melhor para se viver.

Sustentabilidade  e  inclusão  social  são  os  grandes  princípios  que  dão  sustentação  à  política  de
desenvolvimento urbano desenhada no Plano Diretor de Contagem. Isto fica evidenciado ao observar
que  as  todas  as  diretrizes  contidas  na  Lei  Complementar  n.º  033/2006  revelam  um  tratamento
equilibrado  das  dimensões  ambiental,  econômica  e  social  dos  temas  afetos  ao  desenvolvimento
urbano.

Inspirado nesses princípios, o Plano Diretor prevê que Contagem se torne um espaço ambientalmente
equilibrado e dotado de diversidade e multiplicidade de funções, composto por unidades territoriais
autônomas, bem estruturadas internamente e melhor articuladas entre si. 

Para  enfrentar  a  fragmentação  e  desarticulação  espaciais,  o  Plano  Diretor  aponta  medidas  de
articulação da cidade a partir  dos centros do  Eldorado,  Sede, Ressaca e Petrolândia,  bem como
complementação  e  melhoria  do  sistema  viário,  para  melhor  articular  as  regiões  de  Contagem
internamente e entre si, bem como fortalecer o centro do Eldorado e induzir a formação do centro da
Ressaca. 

Estas  medidas  compõem um conjunto de diretrizes  relativas ao aumento  dos espaços públicos  e
valorização dos referenciais simbólicos da cidade, com ênfase na Cidade Industrial, no centro histórico
da Sede e no centro do Eldorado.

Visando a combater a exclusão sócio territorial das populações mais pobres, o Plano Diretor formula
uma política habitacional  consistente,  institui  Áreas de Especial  Interesse Social  e prevê que, nas
ações de melhoria das condições urbanísticas e ambientais da cidade, sejam priorizadas as áreas de
risco, favelas e bolsões de pobreza, notadamente Nova Contagem. 
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O  ordenamento  territorial  inerente  ao  Plano  Diretor  adota  como  referência  básica  as  bacias
hidrográficas revelando o viés ambiental de sua concepção. E busca a adequação do processo de
adensamento e expansão da cidade às condições do meio físico e às infra-estruturas urbanas, tendo
como condicionantes principais as propostas referentes a saneamento básico e sistema viário.

A multiplicidade de usos em toda a cidade é uma meta fundamental que se propõe alcançar, desde
que a disseminação de atividades pelo território se dê em compatibilidade com o uso residencial, com
a preservação dos recursos hídricos, da fauna e da flora. 

Integrando  as  propostas  de  expansão  urbana,  adensamento  e  uso  do  solo,  o  Macrozoneamento
contido no Plano Diretor  (Mapa 2)  é definido com cuidados especiais para a bacia de Vargem das
Flores e para a parte da bacia da Pampulha constituída pela sub-bacia do córrego Bom Jesus, devido
à fragilidade ambiental dessas porções do território.

As áreas situadas nas bacias do ribeirão Arrudas (Regiões da Cidade Industrial, Eldorado, Riacho,
Água Branca)  são  consideradas  passíveis  de maior  adensamento  e verticalização.   Também são
consideradas adensáveis as áreas situadas na bacia do Imbiruçu (Petrolândia). 

Visando à implementação da proposta de distribuição espacial da população segundo o critério de
adensamento considerando as condições do meio natural  e a disponibilidade de infraestruturas,  o
Macrozoneamento constante do Plano Diretor prevê a divisão do território municipal em Zona Urbana
e Zona Rural, subdividindo a Zona Urbana em:

− zonas de usos incômodos (ZUI-1, ZUI-2A e ZUI-2B), 

− zona de expansão urbana diversificada (ZEU-1) e 

− zonas de usos conviventes diversificados, incluindo:

� zonas adensáveis (ZAD-1, ZAD-2 e ZAD-3), 

� zonas de ocupação restrita (ZOR-1, ZOR-2 e ZOR-3),

� zonas de expansão urbana com restrições (ZEU-2 e ZEU-3) e 

� zona de interesse turístico (ZEIT).
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• ZUI-1, ZUI-2A e ZUI-2B são zonas situadas nas bacias da Pampulha, Arrudas e Imbiruçu, onde
são admitidas atividades inconviventes com a moradia, abrangendo os distritos industriais, a CEA-
SA e áreas lindeiras a rodovias e vias de ligação regional.

• ZEU-1: com capacidade de adensamento médio-baixa, admitindo atividades impactantes de gran-
de porte, a ZEU-1 é a zona prioritária de expansão urbana no município. Situa-se em áreas sem
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problemas de saneamento básico, nas bacias do ribeirão Arrudas, do Imbiruçu, da Pampulha/Sa-
randi e em poucas áreas da bacia de Vargem das Flores com reversão de esgotos.

• ZAD-1, ZAD-2 e ZAD-3 são zonas passíveis de adensamento, a saber: 

− ZAD-1: tem média capacidade de adensamento, encontrando-se nas bacias do Arrudas e Im-
biruçu e em áreas com reversão de esgotos nas bacias da Pampulha/Sarandi e de Vargem
das Flores;

− ZAD-2: tem alta capacidade de adensamento, encontrando-se na bacia do Arrudas; 

− ZAD-3: tem capacidade de adensamento muito alta, encontrando-se na bacia do Arrudas.

• ZOR-1é uma zona de usos conviventes diversificados que, em virtude das condições físicas, ambi-
entais, tem capacidade de adensamento média baixa, encontrando-se nas bacias do Arrudas e do
Imbiruçu e em áreas com reversão de esgotos nas bacias da Pampulha/Sarandi e de Vargem das
Flores.

• ZOR-2 e ZEU-2 são zonas situadas na bacia da Pampulha/Bom Jesus (áreas sem reversão de es-
gotos), pelo que têm baixa capacidade de adensamento, estando sujeitas a restrições com vistas à
proteção da represa da Pampulha (lote mínimo de 1000m², uso residencial unifamiliar).

• ZOR-3 e ZEU-3 são zonas situadas na bacia de Vargem das Flores em áreas sem reversão de es-
gotos, pelo que têm capacidade de adensamento muito baixa, estando  sujeitas a restrições com
vistas à proteção dos mananciais de abastecimento de água (lote mínimo de 2000m², uso residen-
cial unifamiliar).

• Zona de Especial Interesse Turístico (ZEIT), situada na sub bacia de contribuição direta da represa
de Vargem das Flores, destinada a uso residencial de baixa densidade, com seletividade quanto
aos usos não residenciais permitidos, visando ao interesse turístico, admitindo especialmente ativi-
dades de lazer e turismo, sendo de 10.000m² o lote mínimo admitido. 

A Zona Rural, inteiramente localizada na bacia de Vargem das Flores, destina-se a atividades agro-
pecuárias e  admite  empreendimentos,  inclusive  de caráter  urbano,  desde que compatíveis  com a
proteção dos mananciais.

Em forma de sobre zoneamento, o Plano Diretor instituiu cinco categorias de áreas especiais, sujeitas
a normas que preponderam sobre as que regem o Macrozoneamento. São elas:

− Áreas de Especial Interesse Urbanístico – AIURB, destinadas ao fortalecimento centralidades ur-
banas mediante implantação de infra-estruturas e equipamentos urbanos (AIURB-1), estímulos à
renovação urbana (AIURB-2) e medidas de proteção paisagística e do patrimônio cultural (AIURB-
3);

− Áreas de Especial Interesso Social – AIS, destinadas à regularização urbanística e fundiária de vi-
las, favelas e loteamentos irregulares (AIS-1) ou à implantação de projetos habitacionais de inte-
resse social (AIS-2); 

− Área de Proteção de Mananciais - APM correspondente à bacia de Vargem das Flores, sujeita a
normas especiais de preservação, com vistas à manutenção da quantidade e da qualidade da
água do reservatório; 

− Áreas de Relevante Interesse Ecológico – ARIE, compreendendo áreas que, por concentrarem re-
manescentes florestais expressivos, são especialmente importantes para a preservação de ma-
nanciais e ecossistemas; e
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− Áreas de Relevante Interesse Comunitário – ARIC, compreendendo áreas que, por solicitação dos
moradores, ficam sujeitas a normas especiais, tendo em vista a manutenção de características da
paisagem local. 

Dentre  os  instrumentos  de  política  urbana  instituídos  pelo  Plano  Diretor  de  Contagem,  merecem
destaque: Parcelamento e Edificação Compulsórios / IPTU Progressivo no Tempo / Desapropriação
com Pagamento em Títulos da Dívida Pública; Outorga Onerosa do Direito de Construir; Transferência
do Direito de Construir, Relatório de Impacto Urbano (RIU), Operação Urbana Consorciada e Direito de
Preempção. 

No  tocante  à  gestão  da  política  urbana  o  Plano  Diretor  de  criou  o  Sistema  de  Gestão  Urbana
Participativa, constituído por instâncias setoriais de gestão participativa dos temas afetos à política
urbana e coordenado pelo Conselho Municipal de Política Urbana, o Conselho Municipal de Política
Urbana (COMPUR). 

4.2.3. O Desenvolvimento Urbano de Contagem na Vigência do Plano Diretor

4.2.3.1. Expansão e Crescimento Urbano

A estratégia de expansão e crescimento urbano subjacente às diretrizes de ordenamento territorial do
Plano Diretor prevê:

− manutenção da zona rural, como estratégia de proteção de Vargem das Flores e de contenção da
cidade, para evitar a continuidade do processo de fragmentação do tecido urbano e racionalização
da oferta das infraestruturas e equipamentos comunitários

− nas áreas mais centrais, melhor atendidas por infraestruturas e dotadas de condições físicas mais
favoráveis, maior adensamento, inclusive como estratégia de redução da pressão de ocupação
predatória das áreas mais vulneráveis do ponto de vista ambiental. 

− nas bacias do Arrudas e do Imbiruçu, que já se encontram em sua quase totalidade parceladas e
ocupadas, e nas áreas já parceladas da bacia da Pampulha/Sarandi, expansão urbana mediante
adensamento, inclusive com verticalização das edificações, pelo que o zoneamento predominante
nessas áreas é ZAD; 

− na bacia de Pampulha, considerada área prioritária de expansão urbana de Contagem, adensa-
mento condicionado à implantação de rede coletora e interceptores de esgotos na bacia do córre-
go Sarandi e rede coletora e reversão de esgotos na bacia do córrego Bom Jesus 

− em toda a bacia de Vargem das Flores, considerada Área de Proteção de Mananciais (APM): ade-
quação da ocupação e uso do solo ao objetivo de manutenção da quantidade e qualidade da
água,;adensamento condicionado à existência de rede coletora e reversão de esgotos na Sede e à
proposta de reversão de esgotos de Nova Contagem; maior permissividade nas áreas com rever-
são de esgotos, restrições nas áreas sem reversão, restrições gerais a atividades que possam
comprometer os mananciais e proibição de parcelamentos em áreas com declividade > 30%.

Todavia, na realidade, enquanto a bacia do ribeirão Arrudas sofreu uma perda populacional importante
entre 1991 e 2000, o crescimento mais substantivo naquela década ocorreu nas bacias de Vargem das
Flores, da Pampulha e do Imbiruçu.

A observação da evolução da mancha urbana a partir do ano 2000 permitia, em 2006, as seguintes
conclusões sobre a expansão urbana e a distribuição espacial da população:

− Não obstante as restrições impostas ao adensamento nas bacias de Vargem das Flores e da Pam-
pulha/ Bom Jesus e dos estímulos concedidos na região mais central da cidade, a expansão urba-
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na, em grande medida, vinha ocorrendo à revelia do Plano Diretor, de maneira informal, principal-
mente nas áreas com restrições à ocupação, nas quais o custo dos terrenos é mais baixo; 

− A expansão urbana só se processou segundo o previsto no Plano Diretor na parte da bacia da
Pampulha correspondente à sub-bacia do Sarandi, onde foram implantados loteamentos regulares
destinados à classe média e às classes populares, e vêm sendo instaladas atividades de grande
porte permitidas na ZEU-1. Nas demais áreas destinadas à expansão urbana, as diretrizes do Pla-
no Diretor ainda não haviam surtido os efeitos esperados; 

− As áreas de maior pressão pelo parcelamento do solo permaneciam nas regiões das bacias de
Vargem das Flores e do Bom Jesus,  onde existiam estoques especulativos concentrados nas
mãos de poucos proprietários. Já na área de expansão urbana pertencente à bacia da Pampulha,
a competição de usos tendia a inibir a expansão dos assentamentos residenciais; 

− A persistir a tendência de apropriação intensiva das áreas de expansão urbana do município pelas
atividades econômicas de porte, em um futuro não muito distante as áreas propícias à expansão
do uso residencial estariam próximo do esgotamento, com graves conseqüências ambientais e so-
ciais;

− Agravando o quadro representado pela existência de bairros clandestinos implantados em admi-
nistrações anteriores, e conjuntos habitacionais sem infra-estrutura de esgoto, luz, água e áreas de
lazer, vinha crescendo o processo de parcelamento e ocupação irregular, bem como a ocorrência
de invasões em áreas de proteção ambiental, sem controle do poder público;

− O processo de crescimento de vilas e favelas vinha se intensificando e a ocupação irregular de
áreas de risco, áreas verdes e áreas institucionais continuava sendo um problema grave no muni-
cípio;

− A falta de uma política habitacional que promovesse o acesso das famílias de baixa renda à mora-
dia digna e em locais adequados, aliada à incapacidade de fiscalização por parte da administração
municipal, tendia a provocar grandes danos ambientais, além de contribuir para a manutenção do
déficit habitacional e para a ineficácia do Plano Diretor. 

Os estudos realizados em 2011/2012 para atualização do Plano Diretor mostram o agravamento dos
conflitos identificados em 2000. 

A dispersão nas áreas urbanas mantém-se, com o adensamento dos loteamentos existentes em 2006,
embora não tenham sido abertas novas frentes de expansão urbana, já que os novos loteamentos
foram implantados em áreas intersticiais. O que mais chama a atenção nestes últimos anos é intensa a
ocupação  de  áreas  nas regiões  da  Ressaca  e  do Nacional  por  grandes  conjuntos  residenciais  e
atividades de grande porte, com conflitos de usos e sobrecarga do sistema viário insuficiente para o
adensamento verificado.

Um dos conflitos identificados é uma grande pressão para que áreas impróprias ao adensamento
sejam classificadas como ZAD.

Ao lado dessa pressão, observa-se que os zoneamentos ZAD-2 e ZAD-3 ainda não se efetivaram, pois
não ocorreu o adensamento por verticalização das edificações: só nos últimos anos este processo
começa  a  ser  observado.  Considerando  que  estes  zoneamentos  se  mostram  coerentes  com  a
estratégia de ordenamento territorial (maior adensamento onde há condições propícias, para poupar
áreas de vulnerabilidade ambiental), sua efetivação ainda precisa ser induzida.

Enquanto  a  verticalização não se efetivou nos locais  mais  adequados,  a  AIURB-3 da Sede, área
destinada à proteção ambiental e cultural, tem sido muito pressionada para ocupação vertical. 
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Constata-se,  por  outro  lado,  demanda  por  áreas  de  densidade  média  e  não  passíveis  de
verticalização, tipologia não prevista dentre as categorias de zonas ou áreas especiais instituídas pelo
Plano Diretor. A ARIC não se mostra adequada para atender a essa demanda. 

Um processo que se consolidou e vem se alastrando cada vez mais no município é o parcelamento e a
ocupação  irregulares.  A  ocupação  irregular  na  forma  de  invasões,  da  constituição  de  bairros
irregulares como o Liberdade e da instalação de condomínios irregulares persiste em todo o município,
gerando conflitos diversos. 

A expansão excessiva e irregular vem comprometendo a qualidade ambiental por conflitos de usos e
pela degradação de recursos naturais.

A ocupação das bacias de Vargem das Flores (ZOR-3, ZEU-3, ZEIT e ZR) e do Bom Jesus (ZOR.2 e
ZEU.2)  vem  se  adensando  de  forma  inadequada  devido  a  loteamentos,  desdobros  e  ocupações
irregulares, com fortes consequências negativas nessas bacias. 

A  iminência  de  implantação  do  Rodoanel  deverá  agravar  os  conflitos  decorrentes  da  ocupação
inadequada na APM (bacia de Vargem das Flores). 

A Zona de Expansão Urbana está diferenciada por bacias hidrográficas e, basicamente, pelo critério
do saneamento básico (esgotos). Percebe-se que este critério não está se mostrando suficiente para
atender as questões postas pela expansão urbana que se vem efetivando. Torna-se necessário pensar
soluções que contemplem a realidade, considerando, ao mesmo tempo a prioridade de preservação de
mananciais e a necessidade de acesso à terra, sem estimular a ocupação onde não há infraestrutura. 

Nos últimos anos, uma nova tendência se instalou no município: a proliferação de grandes conjuntos
residenciais. A produção habitacional não caracterizada como de interesse social se mostra superior à
demanda de Contagem, tendendo a atrair população de fora. 

A  proliferação  desmedida  e  o  porte  dos  conjuntos  residenciais  é  um  processo  que  afeta
profundamente  a  infraestrutura  da  cidade  (particularmente  o  sistema  viário).  Grandes  conjuntos
residenciais estão sendo implantados por todo o município, independentemente das peculiaridades
dos lugares, comprometendo a ambiência e a paisagem urbana. 
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4.2.3.2. Uso do Solo

Um traço característico da estrutura urbana de Contagem detectado no início dos anos 1990 é a
dispersão do tecido urbano, para o que contribui a distribuição dispersa das atividades urbanas, a
fragilidade da rede de centros e as características do sistema viário. 

Visando à construção de um espaço urbano mais rico em possibilidades de utilização e apropriação, o
Plano Diretor busca estimular a multiplicidade e a diversificação de usos na cidade, asseguradas boas
condições  de  convivência  entre  moradia  e  demais  categorias  de  uso  do  solo,  com  difusão  dos
conviventes e segregação dos incômodos, de modo a evitar conflitos de usos. 

A partir de pesquisa qualitativa de uso do solo realizada em 2006 para a revisão do Plano Diretor,
verificou-se  que  a  diversificação  de  usos  preconizada  estava  se  efetivando,  embora  persistisse  a
fragilidade e a dispersão da rede de centros. 

Algumas tendências de expansão dos usos não residenciais já eram notadas em diversas áreas da
cidade. 

O  modelo  “distrito  industrial”,  introduzido  no  município  com  a  Cidade  Industrial  Juventino  Dias,
continuava como uma tendência muito forte no que diz respeito a propostas para o desenvolvimento
econômico local. Todavia, com o Plano Diretor este modelo ganhou a denominação de Zona de Usos
Incômodos – ZUI, uma categoria de zoneamento que, em Contagem, apresenta uma forte tendência
de  expansão,  invadindo  as  zonas  adjacentes,  expulsando  delas  o  uso  residencial  originalmente
instalado. 

É o que já se constatara quando da aprovação do Plano Diretor e que continuava em ritmo acelerado
no entorno da  Cidade Industrial,  particularmente na  região do  Jardim Industrial,  que já  podia  ser
considerada  como uma extensão  da Cidade  Industrial,  porém sem a infra-estrutura  viária  que  dê
suporte ao trânsito de caminhões, com grave comprometimento da qualidade ambiental e funcional. A
Cidade  Industrial  não  melhorou  seu  índice  de  utilização,  permanecendo  com  diversos  espaços
ociosos.

Outras áreas em que se destacava o processo de instalação de atividades de grande porte eram:

− a área de expansão urbana da bacia da Pampulha, correspondente à sub-bacia do Bom Jesus,
onde atividades de grande porte atratoras de veículos de carga se instalaram ao longo do acesso
ao Nacional pela BR-040. Toda esta área tendia a ser ocupada por atividades desse tipo. Ao longo
da Av. Wilson Tavares estavam ocorrendo pedidos de desmembramento em lotes de grande área,
certamente para atividades econômicas;

− as áreas lindeiras à Via Pádua, também na bacia da Pampulha/ Bom Jesus: ao longo desta via,
grandes atividades e atração de grande número de veículos de carga, que ficam estacionados jun-
to ao meio-fio;

− a região do bairro Água Branca, onde galpões com atividades incômodas avançavam acelerada-
mente sobre áreas classificadas como ZAD;

− no Bairro Inconfidentes e no bairro Riacho, também na bacia do ribeirão Arrudas, verificava-se um
processo avançado de degradação ambiental com desrespeito da legislação de uso do solo: gal-
pões e atividades incômodas aconteciam em todas as áreas, à revelia do zoneamento. Até mesmo
as avenidas classificadas como ZAD-2 (Av. Vila Rica, Av. Rio Volga e outras) davam lugar a con-
centrações de usos incômodos. Nas proximidades da Cidade Industrial e da BR-381 a invasão da
ZAD era mais acentuada;
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Também mereciam menção os bairros no entorno da CEASA, em especial o São Sebastião, onde se
acentuou a invasão das vias pelas atividades de carga e descarga e depósito de caixotes.

Uma conclusão acerca do processo de uso do solo de Contagem é a de que os usos não residenciais
vinham competindo de forma conflituosa com o residencial, o qual vinha perdendo terreno. O perfil da
população  residente  no município  e,  sobretudo,  o  sistema rodoviário,  a  posição  de Contagem no
espaço metropolitano e as características econômicas do município são fatores que explicam este
processo. Somavam-se a estes os problemas relativos ao sistema viário de acesso aos centros. A
articulação do centro do Eldorado com o restante do espaço municipal ainda não fora resolvida, o
sistema viário do centro da Sede continuava estrangulado, permaneciam as dificuldades de acesso ao
centro do Industrial.

Percebe-se hoje que os conflitos relacionados ao uso do solo identificados em 2006 se consolidaram.

A  distribuição  espacial  das  atividades  urbanas  ainda  é  muito  desigual  em  Contagem.  Isto  fica
evidenciado  em  manifestações  contraditórias  das  populações  das  diversas  regiões  quanto  à
distribuição espacial das atividades e dos empregos: enquanto os moradores de algumas regiões se
queixam  do  “número  reduzido  de  áreas  de  comércio  e  serviços,  gerando  desemprego  para  a
população local”, ou alegam que “a cidade não apresenta atividades suficientes para empregar sua
população”, outros consideram suficientes os empregos disponíveis na cidade.

A ZUI-1 continua se expandindo sobre áreas de seu entorno, gerando conflitos de uso que precisam
ser minimizados.

Paralelamente,  há  uma  grande  pressão  para  implantação  de  conjuntos  residenciais  na  ZUI,
zoneamento instituído para segregar os usos incômodos, incompatíveis com o uso residencial de alta
densidade, conflito não previsto no Plano Diretor, e para alteração de zoneamento para ZUI em áreas
sem a infraestrutura viária adequada, de onde o uso residencial, impactado por atividades incômodas
e pelo tráfego pesado, acaba sendo expulso. A expansão da ZUI-1 sobre áreas de seu entorno é um
gerador de conflitos de uso que precisam ser minimizados.

A  ociosidade  de  espaços  nos  Distritos  Industriais  permanece  e  se  acentua.  A  proibição  de  uso
residencial  na  ZUI-1  da  Cidade  Industrial  impede  o  reassentamento  neste  distrito  de  parte  da
população beneficiada por projetos de regularização. 

No tocante ao uso do solo, não obstante a diversificação de usos ocorrida, constata-se dispersão das
atividades econômicas em áreas sem a infraestrutura viária adequada. Uma região que sofreu um
incremento  nas  atividades  e  empregos  foi  a  do  Nacional,  com a  instalação  de  novas  empresas,
conforme já identificado em 2006. Todavia, em que pesem os impactos positivos quanto à geração de
empregos,  é  importante  monitorar  o  processo  de  expansão  dessas  atividades,  avaliando  seus
impactos ambientais e no sistema viário local, que não está preparado para a expansão de atividades
de grande porte.

4.2.3.3. Centros e Centralidades, Patrimônio Cultural e Identidade 

Visando ao fortalecimento da identidade municipal, o Plano Diretor prevê o reforço das identidades das
áreas urbanas e valorização dos referenciais simbólicos da cidade, com ênfase na Cidade Industrial e
na Sede, e proteção do patrimônio ambiental e cultural, bem como o aumento dos espaços públicos
destinados ao lazer,  ao encontro e às diversas formas de expressão e manifestação,  de modo a
estreitar os vínculos da população com Contagem. 

Neste sentido, propõe que a cidade se estruture a partir de três centros principais - Eldorado, Sede e
Ressaca - prevendo melhor articulação do centro do Eldorado com o restante do espaço municipal, o
fortalecimento da Sede enquanto centro histórico, administrativo e de consumo e a indução à formação
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de  um  centro  que  estruture  as  regiões  da  Ressaca  e  Nacional.  Outros  centros  regionais  cuja
revitalização é proposta no Plano Diretor são os do Industrial e do Petrolândia.

Após 1995 alguns espaços públicos foram implantados no município: Parque Ecológico do Eldorado,
Parque Gentil  Diniz, e outros. Todavia, ainda existiam muito poucos parques no município, alguns
espaços transferidos ao município como áreas verdes de loteamentos eram invadidos. 

Pesquisa qualitativa realizada em 2006 identificou no municíipio quatro tipos de concentrações de
atividades:

− Centros especializados, com raio de atendimento municipal e regional, representados pela Cidade
Industrial  Juventino Dias,  Centro  Industrial  de Contagem (CINCO) e outros distritos industriais
como o DI do Riacho, o CINCÃO, o polo moveleiro da Ressaca, bem como pela Central de Abas-
tecimento de Minas Gerais (CEASA);

Nos distritos industriais mais antigos (Cidade Industrial e CINCO), observa-se um processo de
estagnação da ocupação, com diversos galões industriais abandonados; 

− Centros diversificados, formando uma rede pouco estruturada, presidida pelo centro do Eldorado,
e ainda com destaque para o centro do Industrial e o da Sede;

− Além destes, outros centros diversificados de atendimento de bairro em diversos pontos da cidade,
de forma dispersa, em conformidade com a fragmentação do tecido urbano e a dispersão do siste-
ma viário. 

Alguns destes centros têm um nível de diversificação razoável, como o da Rua Mantiqueira, no
Riacho das Pedras;

− Corredores de atividades não muito diversificados, que se vão constituindo ao longo das vias de
passagem entre bairros ou regiões.

Além desses centros, observavam-se duas concentrações de comércio e serviços de alcance regional
ao longo da BR-381 - concentração Makro/ Carrefour e Itaú Power Center.

Considerando  a  distribuição  espacial  das  agências  bancárias  como  indicador  da  vitalidade,
complexidade e importância relativa dos centros, os dados obtidos atestavam a fragilidade da rede de
centros do município. 

Verifica-se que a estrutura da rede de centros e centralidades do município pouco se alterou após
2006 (Mapa 3). Houve avanços, mas as áreas públicas ainda são escassas.  
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A  partir  de  2006  foram  implantadas  diversas  propostas  contidas  no  Plano  Diretor,  relativas  a
centralidades  e  espaços  públicos.  A  principal  foi  a  revitalização  da  Av.  João  César  de  Oliveira,
valorizando o centro do Eldorado, embora a intervenção efetuada não contemple os diversos aspectos
da proposta do Plano Diretor. 

Houve alguma expansão do centro do Eldorado para as vias transversais à Av. João César de Oliveira.
Mas a AIURB-2, que visa à expansão do centro  do Eldorado mediante fixação de parâmetros de
ocupação permissivos para usos mais nobres que os que lá estão instalados, ainda não se efetivou. A
área delimitada com AIURB-2 foi tomada por uma concentração de revendedoras de automóveis. No
entanto, a idéia de tratá-la como expansão do centro do Eldorado é considerada pertinente e deveria
ser estendida a outras áreas com potencial de formação de novas centralidades urbanas.

O centro histórico da Sede recebeu melhorias no sistema de circulação de veículos. No entanto, o
espaço do centro da Sede não permite a ampliação de atividades de comércio e serviços por falta de
espaços  e  calçadas  estreitas.  A  precariedade  do  sistema  viário  e  do  trânsito  nesta  área  acaba
afetando a circulação de pedestres e o acesso aos bens de interesse cultural aí localizados.
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Praças importantes, como a Praça. N. Senhora da Glória e a Praça. Paulo Pinheiro Chagas, foram
tratadas do ponto de vista paisagístico e condições de apropriação. 

Mas ainda não foram implantados importantes equipamentos coletivos propostos classificados pelo
Plano Diretor como AIURB-1, dentre os quais:

� Parque Urbano Pedreira Santa Rita;

� Parque Urbano Pedreira do Riacho;

� Parque Urbano do Bitácula (CINCO);

� Reserva Biológica do Perobas;

� Parque Ecológico do Madeira;

� Parque do Morro da Gafurina;

� Área no Bairro Três Barras.

Em 2006, a maior parte dos equipamentos comunitários previstos no Plano Diretor ainda continuava só
como  proposta,  não  obstante  a  grande  carência  existente  em  Contagem  por  espaços  públicos
destinados ao lazer e às diversas formas de manifestação da população.

O centro proposto no Plano Diretor para a região da Ressaca ainda não aconteceu, mas tende a ser
impulsionado pela construção de um Shopping Center na região. Todavia, é importante atentar para as
condições  de  acesso  para  esse  empreendimento,  já  que o sistema viário  da  área  onde  ele  está
previsto apresenta diversos pontos de estrangulamento.

Persiste  a  fragilidade  e  a  dispersão  da  rede  de  centros.  Os  centros  regionais  são  incompletos,
faltando-lhes serviços importantes como bancos e correios. Até mesmo o comércio diversificado do
centro do Eldorado, apresenta carência de alguns produtos e tem problemas de acesso por veículos,
devido à falta de estacionamentos. 

Na AIURB-3 da Sede, área destinada à proteção ambiental  e cultural, com ocupação submetida a
diretrizes do COMPAC, muito pressionada para ocupação vertical, a falta de regulamentação resulta
em grandes dificuldades para sua adequada proteção ambiental e cultural.

4.2.3.4. Articulação Espacial e Mobilidade Urbana: Sistema Viário, Transporte e Trânsito

A partir do início da década de 1990 foram implantados diversos projetos viários estruturantes em
Contagem, resultando em melhorias significativas na ligação regional do município (Via Expressa de
Contagem/  Av.  Helena  Vasconcelos  Costa)  e  também na  articulação  interna,  particularmente  nas
regiões da Ressaca (Av. Sarandi) e do Riacho (Av. Francisco Firmo de Mattos).
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AVANÇOS NO SISTEMA VIÁRIO ENTRE 1990 E 2006
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Ainda assim, em 2006 permaneciam diversos
pontos críticos em relação ao sistema viário. 

Observavam-se problemas de articulação viária
nas regiões do Nacional e da Ressaca, na Sede e
na região do entorno da Cidade Industrial.

Diante desse quadro, o Plano Diretor estabeleceu
como diretrizes específicas de atuação do Poder
Público em relação ao Sistema Viário:

−  elaborar o Plano Viário Municipal;

− elaborar o Plano de Transporte Ur-
bano Integrado;

− garantir a implantação da infra-es-
trutura viária de transporte e trânsito;



− propiciar a melhoria de acessibilidade às diversas áreas do Município, em condições de segu-
rança e conforto, com vistas à integração do espaço municipal e a articulação das diversas
Unidades de Planejamento;

− prever ciclovias nos projetos de tratamento de fundos de vales e sistema viário de modo geral;

− definir programas periódicos de manutenção das vias e demais dispositivos que compõem o
sistema de transporte e trânsito.

E definiu como prioridades:

• obras de complementação do Sistema Viário, visando à melhoria de articulação interna e externa
de Contagem:

− transposição da BR-040;

− interligação Via Expressa/ viaduto Água Branca/ Terminal Eldorado e Praça Itaú;

− prolongamento da Av. Maracanã e do trecho da Via 630 entre a Av. Maracanã e a MG-432
(para retirada do tráfego de passagem do centro histórico);

− implantação do sistema viário marginal e de acesso à Via Expressa;

− sistema de articulação interna e externa da região do Nacional;

− prolongamento da Av. Vila Rica (transposição BR-381): Av. Vila Rica/Pq.das Mangueiras;

− complementação do sistema viário marginal e de acesso à Via Expressa, ao Bernardo Montei-
ro e ao CINCO;

• equacionamento do movimento de veículos de carga;

• melhoria da articulação do espaço municipal com o regional, mediante ligação viária de Contagem
ao pólo acrílico em Ibirité, melhoria do acesso do CINCO à BR-381 e complementação da Av. Te-
reza Cristina no vale do ribeirão Arrudas.

No tocante à melhoria das condições de mobilidade, o Plano Diretor propôs um conjunto de diretrizes e
propostas para complementação do sistema viário e adequação do sistema de transporte e trânsito.

Para o transporte coletivo, o Plano Diretor estabelece as seguintes diretrizes:

I  -  planejar,  implementar  e  gerenciar  o sistema de transporte  coletivo em compatibilidade com as
demandas  existentes  e  com  a  diretriz  de  indução  da  rede  de  centros  proposta  nesta  Lei
Complementar;

II  - assegurar a qualidade do transporte e a tarifa a níveis compatíveis com o poder aquisitivo da
população;

III - implantar sistemas de capacidade intermediária ou alta capacidade no Município;

IV - garantir a implantação de infra-estrutura que permita a melhor condição possível de integração
modal e intermodal;

V - definir fontes alternativas de recursos para o financiamento do sistema de transporte coletivo. 
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Os estudos  recentes  para  atualização  do  Plano  Diretor  mostram que  persistem os  problemas de
articulação  entre  regiões  de  Contagem  e  do  Município  com  o  espaço  da  RMBH,  bem  como
permanecem barreiras físicas de difícil transposição: ferrovia e rodovias, intenso tráfego de passagem
e de cargas atravessando o espaço municipal e fundos de vales não tratados. 

A  articulação  do  Eldorado  com  o  restante  do  espaço  urbano  municipal  ainda  não  está
satisfatoriamente resolvida. 

LEI COMPLEMENTAR N.º 033, DE 2006
ANEXO 3 – DIRETRIZES DE ARTICULAÇÃO VIÁRIA

50



O sistema de transporte público é insuficiente para garantir a mobilidade intra-urbana da população,
particularmente das áreas periféricas.

Diante deste quadro, conclui-se que as propostas do Plano Diretor em relação ao sistema viário ainda
se mostram procedentes, sendo necessário revê-las em decorrência de novas demandas surgidas no
processo de ocupação do solo dos últimos anos. 

Com  efeito,  além  da  intensificação  do  trânsito  no  município,  que  tende  a  aumentar  com  os
empreendimentos previstos para serem implantados em curto e médio prazo, como shopping centers e
hotéis, e a grande circulação de veículos pesados, gerando conflitos com o trânsito urbano, persistem
grandes problemas pontuais. Dentre eles:

− Alto grau de congestionamento no Eldorado, devido ao grande fluxo de veículos que passam pelas
poucas vias que atravessam o bairro com destino a outras regiões ou municípios;

− Trânsito altamente tumultuado e perigoso na Avenida das Américas e VM5, que não comportam o
fluxo intenso de veículos;

− Travessia de pedestres extremamente perigosa na rotatória do Bairro Cabral (Av. das Américas
com Av. Severino Balesteros), onde o trânsito fica retido nos horários de pico;

− No Riacho, problema com ônibus que passam em vias estreitas, mal conservadas e de mão dupla,
como as ruas Rio Xingu e Rio Paraná; os milhares de carros do Palácio dos Leilões causam um
impacto ambiental muito grande e provocam congestionamento.

Além dos problemas viários apontados pela população, observa-se problema de sinalização do trânsito
em todas as regiões do município, com consequências como aumento do número de acidentes. Neste
sentido,  a  população  reclama  da  escassez  de  dispositivos  de  “traffic  calming”  para  redução  da
velocidade excessiva dos veículos.

Acrescente-se a falta de acessibilidade causada pelo estado dos passeios (de modo geral estreitos,
sem manutenção e com muitos obstáculos), resultando em dificuldades para os pedestres em geral e,
em particular, para idosos e deficientes. 

No tocante ao transporte coletivo, a população reconhece que houve melhoria no serviço prestado
pela TransCon, como o aumento da frota de ônibus, embora o serviço ainda não atenda a toda a
demanda, verificando-se queixas de diversas ordens:

− Precariedade do transporte público, com necessidade de melhoria de linhas;

− Inexistência de integração ônibus-metrô e ônibus-ônibus;

− Custo muito alto de transporte dentro do município e para municípios vizinhos, estimulando a cria-
ção de transportes clandestinos;

− Inexistência de linhas de ônibus entre os bairros e regiões (circulares). 

As maiores carências e dificuldades são observadas em Nova Contagem e nas regiões do Nacional,
do Ressaca, do Bernardo Monteiro e do Petrolândia.

Além disto, são insatisfatórias as condições para o transporte e locomoção dos idosos e portadores de
deficiências, que não têm garantido seu espaço nos ônibus. 

Quanto à articulação externa de Contagem por transporte público, a ligação com Belo Horizonte e
Betim é considerada satisfatória, mas o mesmo não ocorre com os demais municípios da RMBH. 

4.2.3.5. Meio Ambiente e Saneamento 
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Devido  ao  processo  de  formação  e  apropriação  do  espaço  urbano  de  Contagem,  os  conflitos
ambientais têm sido um traço da estrutura urbana do município, pelo que a questão ambiental recebeu
atenção privilegiada no Plano Diretor.

Meio Ambiente e Saneamento são tratados no Plano Diretor de forma abrangente, seja no tocante às
políticas  setoriais,  seja  na  abordagem  ecologicamente  sustentável  dos  temas  afetos  ao
desenvolvimento urbano. Isto fica evidenciado pela constatação da adoção das bacias hidrográficas
como critério básico de ordenamento territorial, na observação da  importância dada à proteção de
mananciais de Vargem das Flores (APM) e da Pampulha, da definição de áreas especiais de proteção
de maciços de vegetação de porte (ARIE), da instituição da Taxa de Permeabilidade, dos cuidados
com os impactos ambientais das atividades etc.. 

Todavia,  percebe-se a necessidade de aprimoramento das normas e também de práticas que de
alguma forma interferem nas condições ambientais do município.

Por exemplo, apesar de todos os cuidados que o Plano Diretor prevê para a APM, em especial na
bacia de contribuição direta da represa de Vargem das Flores, a ocupação da área vem acontecendo
em ritmo acelerado e de forma irregular.  A passagem do Rodoanel  nessa área poderá agravar  a
situação, caso não se tomem medidas adequadas de controle do uso do solo, antecipadamente à
implantação dessa via

Uma questão de suma importância na atualidade, à qual a legislação urbanística ou as intervenções
no  espaço  urbano  não  tem  abordado  com  a  devida  ênfase,  é  o  da  conservação  de  energia,
reaproveitamento de recursos naturais e adoção de formas de energia limpa. 

São muitos os casos em que as intervenções do poder  público contrariam as diretrizes do Plano
Diretor, como a canalização e capeamento de córregos. Falta regulamentação das APP no que diz
respeito às áreas remanescentes da implantação das chamadas “avenidas sanitárias”. 

A Taxa de Permeabilidade é um parâmetro a que estão submetidos os empreendimentos construtivos
públicos ou privados. No entanto, muitas intervenções do poder público, particularmente nos espaços
públicos, desconhecem a importância desse parâmetro e são realizados com impermeabilização do
solo, muitas vezes desnecessária. O processo de expansão urbana em geral acontece sem qualquer
compromisso com a fauna. A arborização urbana também não é tratada de modo adequado. 

A seguir são citados alguns exemplos de degradação ambiental observados em pesquisa de campo:

− na Cidade Industrial, a ambiência é árida, a arborização é inexpressiva e nas áreas limítrofes à Ci-
dade Industrial, as condições são ainda piores;

− a Pedreira Santa Rita está abandonada, apesar de possuir alto potencial para implantação de um
parque urbano, equipamento previsto no Plano Diretor;

− nas áreas de entorno da pedreira no Riacho também há risco de descaracterização da paisagem;

− A Mata da Gafurina está ameaçada pelas pressões para urbanização;

− a área de nascentes do Bom Jesus ainda é uma importante área verde, mas está desprotegida
contra invasões;

− na região da Ressaca ocorrem diversos problemas ambientais relativos a ocupação irregular de
fundos de vales e de APPs, pela falta de fiscalização;

− a rotatória na área em que está sendo implantado o Shopping da MRV e a Av. Sarandi têm proble-
mas de drenagem e já foram alagadas;

− na região do Nacional há graves problemas de drenagem e bota-foras clandestinos;
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− a Zona Rural é impactada por duas pedreiras em funcionamento, estando previsto o começo de
operação de outra pedreira;

− o bairro Liberdade II é uma grande ocupação irregular, que impactou os recursos hídricos. 

− Na orla da represa de Vargem das Flores a APP está ocupada por condomínios e barraqueiros,
tendendo a consolidar-se o uso da orla por pousadas e habitações multifamiliares.

4.2.3.6. Habitação de Interesse Social

A política habitacional foi desenhada com objetivo estratégico de viabilizar a inclusão sócio-territorial
para todos e evitar a expansão dos assentamentos precários, especialmente sobre áreas inadequadas
à ocupação. 

A Política Municipal de Habitação de Interesse Social no Plano Diretor de Contagem é um conjunto de
objetivos, princípios, diretrizes e instrumentos de ação que expressam o entendimento da comunidade
sobre como deve orientar-se o poder público para promover o acesso à habitação adequada e tem
como  objetivo  promover  a  ampliação  da  oferta  habitacional  e  a  melhoria  das  condições  de
habitabilidade para os segmentos populacionais de baixa renda. 

São instrumentos da Política Municipal de Habitação de Interesse Social a delimitação de áreas como
Áreas de Especial Interesse Social (AIS), a implementação prioritária de ações em áreas de risco e
complementação urbana de áreas periféricas mais carentes.

As  áreas  delimitadas  como  AIS  se  enquadram  em  duas  categorias:  AIS-1  (áreas  públicas  ou
particulares ocupadas por assentamentos habitacionais precários de interesse social nos quais haja
interesse público em promover a regularização urbanística e fundiária) e AIS-2 (áreas públicas ou
particulares com terrenos ou edificações subutilizados ou não utilizados, onde haja interesse público
em produzir empreendimentos habitacionais de interesse social

São  previstas  como  ações  em  áreas  de  risco:  monitoração  permanente  das  condições  destes
assentamentos; reassentamento de famílias ameaçadas de risco iminente; adoção de medidas nas
áreas propensas a risco geológico (controle da ocupação e do adensamento, obras de contenção de
encostas  e  consolidação  de  terrenos,  quando  necessárias  e  tecnicamente  viáveis);  e  orientação
periódica das populações envolvidas em situações de risco. 

Quanto à complementação urbana das áreas periféricas mais carentes é prevista prioridade para as
mais precárias e mais populosas, especialmente a aglomeração urbana Retiro/ Nova Contagem, já
tendo sido implementadas diversas ações estruturais nesta Aglomeração. 

O Quadro abaixo mostra a situação atual da produção de habitação de interesse social e urbanização
de vilas em Contagem

PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E URBANIZAÇÃO DE VILAS

TERRITÓRIO / COMUNIDADE PROGRAMAS
N.º DE

MORADIAS
SITUAÇÃO

Vila D. Bosco, São Paulo e S.

Elizabeth (3)
PAC Arrudas 672

368 apartamentos já

entregues

Vila Soledade, Formosa e Campo

Alto (3)
PAC Retiro 248 Em construção

Vila Itaú, PTO, Canal e Samag (4) PAC Ferrugem 800 Em fase de licitação da obra

J. Eldorado, Pq. São João, PAC Bacias 240 Em construção
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TERRITÓRIO / COMUNIDADE PROGRAMAS
N.º DE

MORADIAS
SITUAÇÃO

J. Marrocos (4)

Vila Maracanã PAC Bacias 128 Em construção

V. Beatriz Residencial

Morada Nova
FNHIS/2006 64

Inaugurado em agosto de

2009

Vila Barraginha PAC 278 Em construção

Vila Barraginha
PAC

COMPLEMENTAÇAO
192 Em negociação com o MC

Vila Paris PAC2 32 Em negociação com o MC

Vila Beatriz FNHIS 08/09 136 Em construção

Sapucaias PAC Bacias 112 Obra licitada

Fonte Grande PAC Bacias 160 Obra licitada

Res. São Luiz Industrial MCMV 280 Em construção

Res. Vista Alegre MCMV 288 Organizando a entrada

3 Associações Habitacionais MCMV 100
Áreas disponíveis, em

discussão com CAIXA

Residencial Ébano PAR 128 Entregue em 2008

TOTAL DE UNIDADES

HABITACIONAIS
3858

4 pessoas por família em

média, totalizando 15.432

pessoas beneficiadas

diretamente.

Constata-se que houve avanços importantes na política habitacional praticada no município a partir de
2006, no que diz respeito recuperação urbanística e regularização de assentamentos precários, áreas
de risco e produção habitacional. 

No entanto, um dos mais importantes instrumentos previstos pelo Plano Diretor – a AIS-2, instituída
com o objetivo principal de baixar custo da terra e contribuir para o acesso universal da população à
moradia – ainda não se efetivou, pois além de instituída de forma precária, sem delimitação, essa
categoria ainda não foi regulamentada.

Por outro lado, torna-se necessário aperfeiçoar as diretrizes da política habitacional do município, para
compatibilizá-la com a política nacional de habitação de interesse social.

4.2.4. Desafios para a Política Urbana

O Plano Diretor vigente contém princípios e objetivos que ainda se mostram pertinentes, tendo em
vista a estrutura urbana de Contagem. Mas suas diretrizes precisam ser atualizadas, em razão dos
processos  ocorridos  nos  últimos  anos,  das  tendências  observadas  e  dos  conflitos  urbanos  e
ambientais que ainda persistem, dentre os quais se destacam:

− a manutenção da dispersão urbana, embora não tenham sido abertas novas frentes de expansão;
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− a persistência da ocupação irregular em todo o município;

− a  produção  de  habitação  considerada  superior  à  demanda  de  Contagem,  tendendo  a  atrair
população de fora; 

− o comprometimento da qualidade ambiental por conflitos de usos e pela degradação de recursos
naturais; 

− a dispersão das atividades econômicas em áreas sem a infraestrutura viária adequada; 

− a persistência dos problemas de articulação entre regiões de Contagem e do Município com o
espaço da RMBH.

Os conflitos observados colocam uma série de desafios para a política de desenvolvimento urbano, no
que diz respeito tanto ao ordenamento territorial quanto às ações relativas à articulação espacial e à
política de mobilidade.

4.2.4.1. Desafios relativos ao Ordenamento Territorial

� Adensamento inadequado nas bacias de Vargem das Flores (ZOR-3, ZEU-3, ZEIT e ZR) e
do Bom Jesus (ZOR.2 e ZEU.2), devido a loteamentos, desdobros e ocupações irregulares

� Iminência  de implantação do Rodoanel  na Bacia  de Vargem das Flores,  com risco de
agravamento dos conflitos da ocupação inadequada na APM

� Pressão para definição como ZAD de áreas impróprias ao adensamento

� Estagnação dos maiores distritos industriais.

� Pressão para alteração de zoneamento  para ZUI em áreas sem a infraestrutura viária
adequada, nas quais o uso residencial, impactado por atividades incômodas e pelo tráfego
pesado, acaba sendo expulso.

� Pressão para implantação de conjuntos residenciais na ZUI, zoneamento instituído para
segregar usos incompatíveis com o uso residencial de alta densidade.

Os conflitos que podem advir desse processo tendem a ser agravados em vista do valor
(4,0) do CA máximo da ZUI-2B, especialmente para o uso residencial. 

� A AIURB-3 da Sede, embora destinada à proteção ambiental e cultural, é conceituada de
forma que não enfatiza o patrimônio cultural.

� Sua delimitação está incorreta. 

� É muito pressionada para ocupação vertical: a falta de regulamentação resulta em grandes
dificuldades para a emissão de diretrizes pelo COMPAC. 

� Difusão  dos  conjuntos  residenciais  por  todo  o  município,  independentemente  das
peculiaridades dos lugares.

� Demanda por áreas diversificadas, de densidade média e não passíveis de verticalização,
tipologia não prevista dentre as categorias de zonas ou áreas especiais (a ARIC não se
mostra adequada para atender a essa demanda)

4.2.4.2. Desafios relativos à Articulação Espacial / Mobilidade

� Sistema viário e trânsito insuficientes para dar o suporte necessário à articulação interna e
externa de Contagem.

� Conflitos graves de circulação no centro histórico, pela falta do contorno da Sede. 
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� Persistência de pontos críticos na articulação externa como: Viaduto Damas Ribeiro, Pça
Itaú, Pça B, Av. das Américas/ VM-5, ligação Helena V. Costa/ Av. Sarandi 

� Dispersão das atividades econômicas em áreas sem a infraestrutura viária que lhes dê
suporte, particularmente na ZEU-1 das regiões da Ressaca, Nacional e Sede/VM-5

� Sistema de transporte insuficiente para garantir condições adequadas de mobilidade intra-
urbana da população, particularmente das áreas periféricas.

4.2.5. Conclusões sobre a Necessidade de Revisão do Plano Diretor

4.2.5.1. Quanto às intervenções do Poder Público na Estrutura Urbana:

�  É necessário a atualizar as intervenções prioritárias do Poder Público na estrutura urbana, em
virtude das intervenções realizadas após 2006, dos conflitos não resolvidos e de novas necessidades
surgidas a partir de então.

�  É necessário atualizar diretrizes e propostas destinadas à melhoria da articulação interna e externa
do município, com prioridade para as regiões da Ressaca e do Nacional. 

�  É necessário enfatizar as diretrizes relativas à ampliação dos espaços públicos na cidade como um
todo e prever o fortalecimento das identidades locais por meio de intervenções de reabilitação urbana
de centros de referência para a população.

4.2.5.2. Quanto ao Ordenamento Territorial:

�  É  necessário  efetuar  ajustes  na  caracterização  das  diversas  zonas  que  compõem  o
Macrozoneamento e em algumas categorias de Áreas Especiais, buscando promover maior eficácia
das normas urbanísticas.

�  A Zona Rural, fortemente pressionada para expansão urbana, precisa ser mantida, com vistas à
proteção dos mananciais e contenção da expansão urbana, de modo a maximizar o aproveitamento da
infraestrutura instalada e inibir o processo de dispersão urbana.

�  Atividades de impacto na vizinhança e no meio ambiente vêm perdendo espaço nas Zonas de Usos
Incômodos, que têm sido muito demandadas para implantação de empreendimentos residenciais, com
risco de um breve esgotamento das áreas melhor preparadas para o assentamento de atividades
produtivas de grande porte. É necessário criar mecanismos de contenção desta tendência.

�  É necessário fazer ajustes de limites de zonas internas à Zona Urbana, visando à adequação de
seus contornos aos respectivos conceitos. 

�  É importante rever critérios e parâmetros urbanísticos definidores de todas as categorias de zonas
e  áreas  especiais,  de  modo  a  imprimir  maior  aplicabilidade  aos  objetivos  do  zoneamento  e  do
sobrezoneamento.

�  As restrições impostas às zonas ZOR-2,  ZEU-2,  ZOR-3,  ZEU-3, ZEIT e ZR no tocante a uso
residencial multifamiliar não têm surtido os efeitos desejados. Assim, é necessário pensar em alguma
flexibilização,  mantendo,  contudo  o  controle  do  adensamento  populacional,  devido  à  limitação  de
infraestrutura de saneamento.

�  A possibilidade de utilização de parâmetros de ZEU-1, ZOR-1 ou ZAD nas áreas classificadas como
ZOR-2,  ZEU-2,  ZOR-3  e  ZEU-3  após  implantação  de  solução  de  reversão  de  esgotos  mostra-se
incompatível  com a capacidade dos sistemas existentes ou projetados,  sendo necessário  suprimir
essa possibilidade, bem como promover a regularização do parcelamento, ocupação e uso do solo na
bacia do Bom Jesus, de modo adequar as normas para a ZOR-2 e a ZEU-2. 
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�  Dentre as Áreas de Especial Interesse Urbanístico (AIURB), é importante fazer alguns ajustes nas
disposições relativas às categorias AIURB-1 e AIURB-3. A AIURB-1, da forma como está vigorando, é
uma categoria sem condições de aplicabilidade: além do mapeamento das áreas enquadradas nessa
categoria,  é  necessário  definir  com clareza  a  destinação  das  diversas  áreas  e  instituir  diretrizes
mínimas para as mesmas, tendo em vista seus objetivos. Para a AIURB-3, é necessário, ainda que em
caráter transitório, definir diretrizes de ocupação e uso do solo considerando a diferenciação interna da
área e suas diferentes necessidades de proteção cultural e ambiental.

�  É necessário instituir uma nova categoria de AIURB para substituir a categoria ARIC, que não se
mostrou  eficaz  (exceto  no  caso  da  ARIC-2),  e  atender  à  demanda  por  áreas  diversificadas  de
densidade média e altimetria controlada. 

�  Quanto à AIS, é necessário, por um lado, corrigir e atualizar o mapeamento das AIS-1. Por outro
lado,  é necessário aperfeiçoar  o critério para mapeamento das AIS-2, explicitar  onde essas áreas
podem ser localizadas  e rever o mecanismo de enquadramento de outras áreas nesta categoria, de
modo a permitir que possam ser definidas por Decreto áreas de propriedade do Poder Público e por lei
específica áreas de propriedade particular.

�  No caso da Área de Proteção de Mananciais (APM) é necessário, além de manter a Zona Rural e o
controle dos impactos do adensamento e do uso do solo na quantidade e qualidade da água do
reservatório, instituir normas para parcelamento, ocupação e uso do solo no entorno do Rodoanel, de
modo  a  evitar  impactos  negativos  da  implantação  desta  via  na  bacia  de  Vargem  das  Flores.
Complementarmente, é importante prever que as áreas da bacia de Vargem das Flores internas ao
perímetro urbano que estiverem com ocupação irregular consolidada possam ser regularizadas desde
que resolvida a questão do saneamento.

�  Quanto às áreas de maciços de vegetação de porte, a categoria de área especial que sustenta a
proposta de preservação é a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), nomenclatura que precisa
ser  alterada  por  coincidir  com uma categoria  de unidade  de conservação  do  SNUC,  o  que  pode
resultar em conflito conceitual. Além disto, como o Plano Diretor somente delimita ARIE na bacia de
Vargem das Flores, é necessário incluir nesta categoria as áreas da bacia da Pampulha que tenham
as mesmas características.  Por  outro  lado,  é  necessário  instituir  diretrizes  para  o  aproveitamento
dessas áreas até que seu regulamento seja instituído por lei específica.

�  Para fazer frente à tendência crescente de proliferação dos conjuntos residenciais é importante
prever  mecanismos  de  controle  dessa  tipologia  de  ocupação,  tendo  em  vista  o  impacto  do
adensamento resultante sobre as infraestruturas e equipamentos urbanos.

4.2.5.3. Quanto às políticas setoriais urbanas:

�  É necessário o aperfeiçoamento das diretrizes da política habitacional, para compatibilizá-la com a
política nacional de habitação de interesse social, 

�  No que diz respeito às diretrizes para políticas setoriais de meio ambiente, saneamento, mobilidade,
transporte e trânsito, proteção do patrimônio cultural transporte é importante constatar que o Plano
Diretor vigente já trata esses temas de forma ampla, sendo necessário, para seu aperfeiçoamento e
atualização, somente complementar diretrizes.  

�  Complementarmente à política de desenvolvimento urbano, é importante inserir no Plano Diretor
diretrizes para a política agrícola e pecuária de Município, de modo a contribuir para a sustentabilidade
ambiental, econômica e social do desenvolvimento nas áreas urbana e rural.
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5.   DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS 

A estratégia de atualização do Plano Diretor no sentido da cidade desejada conforme os resultados da
Conferência é produto das Diretrizes para Elaboração das Propostas. 

Com base no Diagnóstico (item 4 destes Anais), a equipe técnica do Executivo propôs um conjunto de
Diretrizes com tal finalidade, as quais foram apreciadas pelo Conselho Municipal de Política Urbana
(COMPUR) em reunião realizada em 14 de setembro de 2011.

Foram então validadas 23 Diretrizes para Elaboração de Propostas, listadas a seguir.

A. Diretrizes Gerais:

− Manter  os  princípios  fundamentais  e  objetivos  estabelecidos  pela  Lei  Complementar  n.º
033/2006;

− Garantir a coerência das disposições do Plano Diretor com os princípios, objetivos e conceitos
nele enunciados;

− Manter a estratégia de estruturação urbana contida no Plano Diretor, efetuando, nas diretrizes
de intervenção pública, as adequações requeridas pelo crescimento urbano e por alterações
ocorridas após 2006;

− Evitar a oferta  habitacional  excessiva no município resultante da concentração de grandes
empreendimentos habitacionais;

− Não expandir a Zona Urbana;

− Manter a metodologia de ordenamento territorial que considera as bacias hidrográficas como
critério  básico  de  adensamento,  conjugado  com  as  condições  urbanísticas,  econômicas,
sociais, culturais e ambientais dos lugares;

− Ampliar as medidas de sustentabilidade ambiental no controle do crescimento urbano;

− Evitar e coibir a expansão de áreas irregulares;

− Ampliar  as  normas  e  ações  destinadas  a  minimizar  conflitos  entre  usos  potencialmente
incômodos e o uso residencial.

B. Diretrizes Específicas:

− Avaliar os critérios de controle do adensamento nas bacias de Vargem das Flores e do Bom
Jesus, mantido o princípio de proteção dos recursos hídricos e garantida a economicidade do
sistema de esgotamento sanitário;

− Reforçar o caráter não residencial da ZUI, ressalvados os assentamentos de interesse social
existentes na Cidade Industrial;

− Maximizar  o  aproveitamento  da  infra-estrutura  dos  Distritos  Industriais  por  atividades
econômicas;

− Não delimitar como ZUI áreas em que o sistema viário seja inadequado ao tráfego pesado;
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− Somente delimitar como ZAD áreas que apresentem condições de adensamento, nos termos
do art. 8º da LC 033/2006;

− Viabilizar, no ordenamento territorial, o atendimento à demanda por áreas diversificadas, de
densidade média e não passíveis de verticalização;

− Extinguir  a  categoria  de  área  especial  ARIC,  em virtude  da  ineficácia  dessa  categoria,  e
manter os parâmetros de ARIC existentes, quando eficazes;

− Instituir medidas de caráter urbanístico e ambiental destinadas a proteger a APM de possíveis
impactos negativos provenientes da implantação do Rodoanel;

− Adequar o conceito e os limites da AIURB-3, de modo a imprimir maior ênfase no patrimônio
cultural, paisagístico e ambiental; 

− Prever controle rigoroso sobre o porte e a localização dos conjuntos residenciais, de modo a
minimizar impactos negativos dos conjuntos na infra-estrutura urbana e na circulação;

− Manter  a  proteção  dos  mananciais,  associada  ao  desenvolvimento  econômico,  como
pressuposto fundamental do ordenamento territorial da bacia de Vargem das Flores;

− Aprimorar as medidas de proteção do patrimônio cultural do Município;

− Rever e atualizar a Política Habitacional,  considerando a política nacional  de habitação de
interesse social;

− Incluir no Plano Diretor, diretrizes para a política municipal agrícola e pecuária.

6. PROPOSTAS PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR

Na Plenária Final da II Conferência Municipal de Política Urbana, realizada em 05 de novembro de
2011 os Delegados aprovaram as propostas para atualização do Plano Diretor listadas a seguir.

Junto com o enunciado de cada proposta aprovada está informada sua origem (se proposta original ou
Emenda) e o número que lhe foi atribuído para discussão e votação. 

Ressalte-se que os agrupamentos de propostas aqui adotados diferem dos apresentados na Plenária
Final, pois para efeito das discussões em Grupos, as propostas relativas a Ordenamento Territorial,
largamente predominantes, foram separadas para compor agrupamentos com propostas relativas a
outros  temas  (ver  Ata  da  Plenária  Final  da  
Conferência).
A  listagem a  seguir  não  considera  aqueles  agrupamentos,  pois  para  uma  melhor  apreensão  do
conjunto, as propostas apresentadas neste item estão agrupadas segundo cinco temas, a saber: 1 –
Ordenamento Territorial; 2 – Habitação; 3 – Meio Ambiente; 4 – Centros e Centralidades, Espaços
Públicos e Patrimônio Cultural; 5 –  Mobilidade, Transporte e Trânsito.

6.1. ORDENAMENTO TERRITORIAL 

Propostas aprovadas:
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� Quota de Terreno por Unidade Residencial (QT): Estabelecer o parâmetro Quota de Terreno
por Unidade Residencial para as zonas ZR, ZOR-3, ZEU-3, ZOR.2 e ZEU-2, com valores equiva-
lentes  às  áreas  mínimas  de  lotes  admitidas  nestas  zonas.
(Proposta Original 01)

� ZUI: Confirmar no Plano Diretor o critério adotado na LPOUS, de não diferenciação das ativi-
dades incômodas em função de graus de incomodidade. (Proposta Original 02)

� ZUI-2: Unificar a ZUI-2, eliminando as diferenças entre ZUI-2A e ZUI-2B e aprimorando os cri-
térios e parâmetros urbanísticos desta zona, da forma seguinte: (Proposta Original 03)

• Estabelecer, para o uso residencial, o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM) com
o mesmo valor 1,0 do Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB).   (Proposta Original
03.01)

• Estabelecer para os usos não residenciais o CAM = 2,0. (Proposta Original 03.02)

• Suprimir  o  dispositivo  que  impõe  a  autorização  da  CPOUS,  com  parecer  prévio  do
COMAC, para admissão de atividade de alto grau de incomodidade na ZUI-2.  (Proposta
Original 03.03)

• Impedir conjuntos residenciais na ZUI-2, exceto os de interesse social. (Proposta Original
03.04)

� ZUI-1: Manter a vedação ao uso residencial na ZUI-1, como regra geral e, na Cidade Industrial
Juventino Dias, permitir o reassentamento de populações residentes nas áreas hoje delimitadas
como AIS-1 neste distrito, à exceção de áreas já identificadas por estudos do município como
áreas de alto risco para reassentamentos habitacionais. (Emenda Substitutiva 04.B. Autoria: Eng.
Alfredo M. Diniz,/ Segmento Empresarial)

� Manter o lote mínimo de 2.000m² em áreas de ZEU-3 e ZOR-3 desprovidas de rede pública de
abastecimento de água. (Proposta Original 05.01)

� Estabelecer o lote mínimo de 1.000m² em áreas de ZEU-3 e ZOR-3 com rede pública de abas-
tecimento de água. (Proposta Original 05.02.)

� Para as áreas irregulares existentes em ZEU-3 e ZOR-3, com lotes inferiores ao mínimo fixado
nesta lei, prever a possibilidade de regularização, desde que seja previamente solucionada a ques-
tão do esgotamento sanitário sem prejuízo da proteção do manancial.  (Proposta Original 05.03.A)

� Suprimir o dispositivo que prevê a utilização de parâmetros de ZEU-1 ou ZAD-1 em áreas de
ZEU-3  após  implantação  de  sistema  de  reversão  de  esgotos.  
(Proposta Original 05.04)

� Suprimir o dispositivo que prevê a utilização de parâmetros de ZEU-1 ou ZAD-1 em áreas de
ZEU-2 após implantação de sistema de reversão de esgotos. (Proposta Original 06.01)

� Prever que os parâmetros e critérios da ZEU-2 poderão ser alterados por Lei municipal de ini-
ciativa do Executivo, baseada no Plano de Ocupação do Solo da bacia do Bom Jesus. (Proposta
Original 06.02)
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� Explicitar  no  Plano  Diretor  o  valor  do  lote  mínimo da  ZEIT  que  está  definido  na  LPOUS
(10.000m²). Observe-se que para o uso residencial este valor está implícito na Quota de Terreno
por Unidade Residencial.  (Proposta Original 07.01)

� Igualar o valor dos Coeficientes de Aproveitamento Básico e Máximo da ZEIT aos dos Coefici-
entes de Aproveitamento Básico e Máximo vigentes na ZEU-3, ou seja, 0,5 para o uso residencial
e 0,4 para os usos não residenciais. (Proposta Original 07.02)

� Admitir condomínios residenciais horizontais na ZEIT, com fração ideal e Quota de Terreno por
Unidade Residencial (QT) de 2.000m² e normas especiais, a serem definidas na LPOUS.   (Pro-
posta Original 07.03.A)

� Alterar  para  ZUI-1  as  áreas  internas  à  Cidade  Industrial,  hoje  classificadas  como  ZOR-1.
(Emenda Substitutiva 08.B. Autoria: Eng. Alfredo M. Diniz/ Segmento Empresarial)

� Ajustar limites de zonas que tenham bacias hidrográficas como referências de delimitação, de
modo a obter coerência entre o limite e o conceito das zonas. (Proposta Original 09)

� Alterar o zoneamento de ZUI-1 para ZUI-2 em áreas de entorno de distritos industriais, nas
quais o uso residencial ainda esteja presente. (Proposta Original 10)

� Corrigir os casos de zoneamento como ZUI de pequenas áreas incrustadas em zonas predo-
minantemente residenciais, onde a presença de usos incômodos é altamente conflituosa. (Propos-
ta Original 11)

� Instituir nova categoria de área especial, a AIURB-4, caracterizada como área de usos diversi-
ficados, predominantemente residencial, de densidade média e ocupação sujeita a controle de alti-
metria. (Proposta Original 14.01)

� Prever que, além da AIURB-4 definida no Plano Diretor (vide Proposta 17), outras possam ser
criadas por lei(s) de iniciativa do Executivo Municipal, com parecer favorável do COMPUR. (Pro-
posta Original 14.02)

� Incorporar à AIURB-3 a parte da ARIC-2 que se caracterize como área de interesse de prote-
ção paisagística. (Proposta Original 16.01)

� Enquanto  a  AIURB-3  não  for  regulamentada,  manter  na  parte  da  ARIC-2  incorporada  à
AIURB-3 os parâmetros atualmente vigentes na ARIC-2 e no bairro Central Parque. (Proposta Ori-
ginal 16.02)

� Corrigir o valor estabelecido no Plano Diretor para a Taxa de Permeabilidade da área classifi-
cada  como ARIC-2,  adequando-o  à  norma para  a Taxa  de  Permeabilidade  estabelecida  pela
LPOUS para a bacia de Vargem das Flores. (Proposta Original 16.0)

� ARIC-1 (Jardim Riacho): Converter em AIURB-4 a ARIC-1, que fica sujeita aos seus parâme-
tros  atuais,  passíveis  de  alteração  quando  de  sua  regulamentação  como  
AIURB-4. (Proposta Original 17)

� APM / Entorno do Rodoanel: Prever, na bacia de Vargem das Flores, uma Área de Influência
Direta do Rodoanel, sujeita a normas especiais destinadas a evitar que a implantação da via venha

61



induzir  ocupação  e  uso  incompatíveis  com  a  APM. 
(Proposta Original 18)

� A Área de Influência Direta do Rodoanel constitui-se em uma faixa de largura equivalente a
500m de cada lado da faixa de domínio da via, abrangendo áreas urbanizadas, áreas de expansão
urbana ou área rural. (Proposta Original 18.01)

� A Área de Influência Direta do Rodoanel ficará sujeita a critérios e parâmetros especiais de
uso e ocupação do solo além das normas estabelecidas pelo macrozoneamento e áreas especiais,
aplicáveis aos seus diversos trechos. (Proposta Original 18.02)

� APM / Entorno do Rodoanel/ Área de Influência Direta: Além das disposições da Lei de Parce-
lamento, Ocupação e Uso do Solo e demais normas aplicáveis, prever, para a Área de Influência
Direta do Rodoanel: (Proposta Original 19)

• Exigência, nos novos loteamentos, de medidas de segurança e de promoção da qualidade
paisagística, tais como:

1. implantação de via paralela à faixa de domínio;

2. tratamento paisagístico das áreas públicas;

3. parâmetros urbanísticos especiais, a serem definidos por lei,  destinados a qualificar
ambiental e paisagisticamente as novas ocupações na área, tais como área mínima e
testada  mínima  dos  lotes  e  exigências  especiais  quanto  aos  afastamentos  mínimos,
dentre outros. (Proposta Original 19.01)

• Previsão  de  uma faixa  de  100m na  margem esquerda,  sentido  Betim –  Ribeirão  das
Neves, a partir da faixa de domínio, na qual somente serão aceitas edificações destinadas
a postos policiais e de segurança e serviços de operação da via e auxílio ao usuário.
(Proposta Original 19.03.A)

• Proposta de estímulos à recuperação ambiental, por meio de revegetação com espécies
adequadas, preferencialmente nativas, e contenção de erosões nas áreas cuja cobertura
vegetal  seja  inexistente  ou  tenha  sofrido  processo  de  degradação.  (Proposta  Original
19.04)

• Destinação preferencial das áreas públicas municipais a áreas verdes / parques. (Proposta
Original 19.05)

• Ação permanente de fiscalização da ocupação e uso do solo nesta área. (Proposta Original
19.06)

• Implantação de ações de educação ambiental ao longo da via. (Proposta Original 19.07)

• Articulação  do  Município  com  órgãos  de  outras  esferas  de  governo,  no  sentido  de
viabilização de tratamento paisagístico da faixa de domínio e implantação de sinalização
educativa ao longo da via. (Proposta Original 19.08)

� Estabelecer, na LPOUS, limites mais rigorosos para o porte e a distância entre conjuntos resi-
denciais, considerando, sobretudo, seu impacto no tráfego, além dos impactos na paisagem urba-
na, na infra-estrutura e nos equipamentos comunitários. (Proposta Original 21.A)
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� Explicitar que os critérios e parâmetros urbanísticos diferenciados, aplicáveis a empreendimen-
tos habitacionais de interesse social, serão utilizados apenas em áreas delimitadas como AIS-1 ou
AIS-2. (Proposta Original 22)

� Prever a aplicação de estímulos tributários e de instrumentos compensatórios para implemen-
tação das AIURB-1 e AIURB-2 e viabilização das ARIE. (Proposta Original 23)

� Proibição de construção de novos prédios residenciais na área do bairro Cabral. (Emenda Adi-
tiva Bairro Cabral 01.Autoria: Luís André Vilela / Ressaca)

� Atenção sobre o coeficiente de construção no bairro Cabral, pois na inauguração do bairro e
nas primeiras moradias, o bairro era destinado somente casas até 2 pavimentos. Hoje o bairro já
tem prédios  de  até  8  andares,  além disso  em área  que  era  determinada  como preservação.
(Emenda Aditiva Bairro Cabral 02. Autoria: Luís André Vilela / Ressaca)

� Não permitir a  construção  de  comércios  nas  ruas  secundárias  do  bairro  Cabral,  somente
na alameda principal.  (Emenda Aditiva Bairro Cabral 03. Autoria: Luís André Vilela / Ressaca)

� Não permitir a construção de galpões no bairro Cabral, pois o bairro se trata de área residen-
cial.  (Emenda Aditiva Bairro Cabral 04. Autoria: Luís André Vilela / Ressaca)

� Acesso dos moradores à praça central na Av. Severino Balesteros, pois com o trânsito intenso
nessa avenida, é muito difícil a sua travessia.  (Emenda Aditiva Bairro Cabral 05. Autoria: Luís An-
dré Vilela / Ressaca)

� Implantar a regulamentação, em nível municipal, da Lei Federal 11.888 que versa sobre a As-
sistência  Técnica de Engenharia,  convênios com entidades etc.  (Emenda Aditiva S/N. Autoria:
Eng. Alfredo M. Diniz/ Segmento Empresarial)

6.2. HABITAÇÃO

Propostas aprovadas:

� Atualizar o mapeamento das AIS-1. (Proposta Original 20.01)

� Explicitar no Plano Diretor o impedimento de localização de AIS-2 em ZEU-2, ZOR-2, ZEU-3,
ZOR-3, ZEIT e Zona Rural, salvo o previsto no art. 29 da LC 033/2006, que se refere à ZEU-3 si-
tuada na região do Retiro/ Nova Contagem.  (Proposta Original 20.02)

� Prever que, após a lei de regulamentação, novas AIS-2 possam ser criadas:

− Por Lei, quando da revisão do Plano Diretor ou da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso
Solo;

− Por Decreto, desde que a área seja de propriedade do Poder Público;

− Por Lei, no caso de área de propriedade particular. (Proposta Original 20.03)

� Atualizar o texto relativo à Política Municipal de Habitação de Interesse Social, em consonân-
cia com a Política Nacional de Habitação. (Proposta Original 32)

6.3. MEIO AMBIENTE

Propostas aprovadas:
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� ARIE: Para regulamentação das ARIE, atualizar o mapeamento das mesmas, de modo a: (Pro-
posta Original 33)

• Manter  e  ajustar  limites  das  áreas  situadas  na  bacia  de  Vargem  das  Flores  que  se
enquadrem no conceito de ARIE estabelecido na LC 033/06 e incluir outras da mesma
bacia,  cujas  características  também  se  enquadrem nesse  conceito.  (Proposta  Original
33.01)

• Incluir áreas da bacia da Pampulha que se enquadrem no conceito de ARIE estabelecido
na LC 033/06. (Proposta Original 33.02) 

� Implantação de reserva natural e parque ecológico na área onde está a mata da família Rocha,
situada no bairro Cabral. (Emenda Aditiva 33.02.01. Autoria: Luís André Vilela / Ressaca)

� Submeter a implantação dos conjuntos residenciais e dos prédios públicos a critérios de sus-
tentabilidade ambiental, visando à preservação dos recursos naturais, utilização de fontes alternati-
vas de energia, reciclagem de resíduos, dentre outras medidas.  (Proposta Original 34.A)

� Prever a manutenção de corredores ecológicos nas bacias de Vargem das Flores e da Pampu-
lha. (Proposta Original 35) 

� Elaborar plano de arborização urbana, e implantar ampla arborização na cidade, de conformi-
dade com o plano citado. (Proposta Original 36)

� Prever a priorização das áreas verdes dos loteamentos para implantação dos parques do Pro-
grama  de  Parques  Urbanos  e  Áreas  de  Lazer  proposto.  
(Proposta Original 37.A)

� Prever instrumentos que incentivem a preservação e o plantio de jabuticabeiras, patrimônio na-
tural de Contagem. (Emenda Aditiva S/N. Autoria: Adebal de Andrade Junior)

� Propor e implementar uma política agrícola e pecuária em bases ecológicas, que promova a
integração sócio-cultural, econômica e ambiental e contribua para o ordenamento do território mu-
nicipal, de forma a colaborar com a recuperação e proteção dos mananciais hídricos e demais re-
cursos naturais. (Proposta Original 38)

6.4. CENTROS E CENTRALIDADES, ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO CULTURAL

Propostas aprovadas:

� AIURB-1:  Acrescentar  à  listagem  dos  equipamentos  e  espaços  públicos:  
(Proposta Original 13)

• A área pública situada na região do Praia, destinada a centro de apoio do programa de
Agricultura Urbana e Familiar. (Proposta Original 13.01)

• Cemitério do Flamengo. (Proposta Original 13.02)

• Parque do Sapucaias. (Proposta Original 13.03)

• Parque do Tropical. (Proposta Original 13.04)

64



• Parque linear da Av. Tereza Cristina. (Proposta Original 13.05)

• Bacias de detenção do PAC Ferrugem. (Proposta Original 13.06)

• Parque do Carajás. (Proposta Original 13.07)

• Parque da Barraginha. (Proposta Original 13.08)

• Parque linear do Córrego do Retiro. (Proposta Original 13.09)

• Área de reserva ecológica da CEASA. (Proposta Original 13.10)

� AIURB.3 da Sede Municipal: aprimoramento do conceito e revisão do limite desta área, da for-
ma seguinte: (Proposta Original 15)

• Ampliar o conceito da AIURB-3 da Sede, conceituando-a como um conjunto de espaços e
edificações considerados de valor histórico-cultural,  paisagístico e ambiental,  relevantes
para a memória e a identidade do município, nos quais o processo de ocupação e o uso do
solo serão controlados em função de sua proteção.  (Proposta Original 15.01.A)

• Incluir no perímetro da AIURB-3 áreas contíguas ao perímetro atual, que contenham ou se
constituam em:

− espaços e edificações de interesse histórico/cultural;

− terrenos com vegetação de interesse de preservação;

− áreas de interesse de preservação paisagística;

− áreas de interesse de recuperação ambiental; (Proposta Original 15.02)

• Excluir  do  perímetro  da  AIURB-3  áreas  que  não  se  enquadrem  nas  características
descritas acima (Proposta Original 15.03.)

• Para as partes da AIURB-3, diferenciadas segundo diferentes interesses de preservação,
estabelecer  no  Plano  Diretor  parâmetros  essenciais,  passíveis  de  serem detalhados  e
aperfeiçoados quando da regulamentação desta área especial. (Proposta Original 15.04)

• Prever  a  possibilidade  de  ajuste  dos  limites  da  AIURB-3  proposta  nos  moldes  acima,
quando de sua regulamentação. (Proposta Original 15.05)

� Atualizar ou implementar diretrizes para a Sede do Município, considerando as intervenções
realizadas no sistema viário, com limitação ao trafego de veículos pesados, visando à preservação
das edificações antigas desse centro. (Emenda Aditiva 15.06. Autoria: Egmar Pereira Panta / Seg-
mento Empresarial)

� Planejar a distribuição e uso de vagas de estacionamento no centro da Sede, levando em con-
sideração as atividades e equipamentos culturais passíveis de visitação e que consequentemente
demanda novas áreas de estacionamento na região.  (Emenda Aditiva 15.07. Autoria: Adebal de
Andrade Junior)
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� Estruturar projeto específico de mobilidade, transporte e trânsito para a Sede visando benefi-
ciar o pedestre e reduzir o trânsito de veículos pesados. (Emenda Aditiva 15.08. Autoria: Adebal
de Andrade Junior)

� Estabelecer normas relativas à comunicação visual na fachada, visando preservar elementos
significativos do patrimônio cultural da Sede. (Emenda Aditiva 15.09. Autoria: Adebal de Andrade
Junior)

� Atualizar as diretrizes para o centro do Eldorado, considerando as intervenções realizadas no
sistema viário e fixar normas relativas à comunicação visual nas fachadas, visando à requalifica-
ção urbanística desse centro. (Proposta Original 27, aperfeiçoada pela Plenária Temática)

� Prever a elaboração e implantação de planos locais integrados, com participação popular, refe-
renciados em centros que se constituam em efetivas referências para a população e demandem
ações de reabilitação urbana. (Proposta Original 28)

� Inserir dentre as diretrizes de articulação espacial a implantação de sinalização urbana ade-
quada. (Proposta Original 29)

� Inserir diretriz prevendo a priorização da ocupação dos distritos industriais existentes. (Propos-
ta Original 30)

� Acrescentar às diretrizes de proteção do patrimônio cultural a garantia de preservação do patri-
mônio industrial em geral. (Proposta Original 31)

� Elaboração e execução de projeto de sinalização dos bens culturais e equipamentos públicos.
(Emenda Aditiva S/N. Autoria: Adebal de Andrade Junior)

� Incluir dentre os espaços de interesse histórico e cultural, a serem protegidos por meio de ins-
trumentos compensatórios, os espaços destinados a práticas coletivas e manifestações que com-
põem o patrimônio imaterial, assim como suas áreas de entorno legalmente definidas.  (Emenda
Aditiva S/N. Autoria: Adebal de Andrade Junior, aperfeiçoada pela Plenária Temática)

6.5. MOBILIDADE, TRANSPORTE E TRÂNSITO

Propostas aprovadas:

� Atualizar as diretrizes do Plano Diretor relativas à articulação interna (art. 56), de modo a in-
cluir, dentre as obras prioritárias: (Proposta Original 24)

• a  melhoria  de  acesso  à  região  do  Petrolândia,  Tropical  e  Sapucaias;  
(Proposta Original 24.01)

• a  integração  da  Av.  do  Ribeirão  Arrudas  com  a  Cidade  Industrial;  
(Proposta Original 24.02)

• a criação de acesso e melhoria do entorno da Av. Wilson Tavares na BR 040, sentido Sete
Lagoas /Belo Horizonte; (Proposta Original 24.03)

• a melhoria  da  ligação  do  Jardim  Riacho  com o  restante  do  município  e  também aos
acessos de Belo Horizonte e Ibirité; (Proposta Original 24.04)
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• a melhoria  do trecho compreendido entre a Av.  Helena Vasconcelos Costa desde sua
interseção com a Via  Expressa Leste/Oeste  até  a Av.  Severino Balesteros incluindo o
viaduto sobre a BR 040; (Proposta Original 24.05)

• a melhoria da ligação da Sede com a região da Ressaca (VM-5/ Av. das Américas até a
Av. Severino Balesteros); (Proposta Original 24.08)

• a melhoria da ligação do Bairro Inconfidentes/ Industrial 3ª Seção/ Bairro Amazonas com a
Cidade Industrial. (Proposta Original 24.09)

• a melhoria do trânsito e sinalização no distrito industrial CINCO, que hoje se transformou
em acesso para a Via Expressa, no sentido Belo Horizonte e PUC Contagem; e promover
o  planejamento  da  ligação  CINCO  –  Petrobrás.  (Emenda Aditiva  24.10.  Autoria:  Eng.
Alfredo M. Diniz/ Segmento Empresarial)

• a melhoria da ligação do Bairro Bernardo Monteiro com o Bairro Monte Castelo. (Emenda
Aditiva 24.11. Autoria: Elza Caldeira Leite / Segmento Empresarial) 

• a melhoria da ligação de Nova Contagem / Vargem das Flores/ Praia com a região do
CEASA (LMG 808 km01 / Rua do Registro/ Rua Fernando Ferrari / Rua José de Souza/R.
João da Mata/ Construção de rotatória: entre a rua João da Mata, Av. Dulce Maria Diniz e
rua Maria de Lourdes Frias / R. Vila trinta e Tres / Tapera /, Cemitério Renascer, CEASA),
considerando  o  crescimento  urbano  da  região  com  intenso  tráfego  de  veículos,  não
apenas  de  carros  particulares,  bem  como  de  transporte  de  carga  e  passageiros,
desafogando assim o trânsito do Centro (Sede).  (Emenda Aditiva 24.12. Autoria: Jane
Mary Soares / Sociedade Civil) 

� Definir plano viário específico para as regiões da Ressaca, Nacional e Sede/ VM-5, conside-
rando a tendência de instalação predominante de atividades de grande porte e causadoras de im-
pacto viário significativo. (Proposta Original 25)

� Atualizar as diretrizes do PD relativas a articulação externa, da forma seguinte: (Proposta Ori-
ginal 26)

• Suprimir o dispositivo que prevê prioridade de implantação do Rodoanel nas proximidades
do bairro Tupã e Pedreira. (Proposta Original 26.01) 

• Suprimir  a  proposta  de  ligação  ao  Pólo  Acrílico  de  Ibirité  nas  diretrizes  relativas  à
articulação externa de Contagem. (Proposta Original 26.02) 

• Promover  a  melhoria  da  ligação  Eldorado  -  Água  Branca  no  viaduto  Damas  Ribeiro.
(Proposta Original 26.03)

• Promover  o  planejamento  da  circulação  na  região  da  Praça  João  XXIII  
(Praça B). (Proposta Original 26.04)

• Promover a melhoria operacional e ampliação da caixa do eixo viário Av. Contagem/ R.
São  Lourenço/  R.  Rodrigues  da  Cunha/R.  Antonio  S.  Cunha/  Av.  das  Américas  e  da
ligação  da  Ressaca  com  Belo  Horizonte.  
(Proposta Original 26.05)
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• Viabilizar  a  melhoria  de  acesso  da  Região  do  Eldorado  e  Cidade  Industrial  à  Belo
Horizonte nos dois sentidos inclusive no entroncamento entre Avenida Babita Camargos e
Via Expressa. (Proposta Original 26.06.A)

• Promover  a  melhoria  operacional  e  ampliação  da  caixa  do  eixo  viário  do  viaduto  da
Avenida João Cesar de Oliveira sobre a Via Expressa, em ambos os sentidos.  (Emenda
Aditiva 26.07. Autoria: Egmar Pereira Panta / Segmento Empresarial)

� Prever a construção de ciclovias no sistema viário: (Proposta Original 39)

• em novos loteamentos; (Proposta Original 39.01)

• em projetos de tratamento de fundos de vales; (Proposta Original 39.02)

• em novas vias a serem implantadas. (Proposta Original 39.03)

� Articular-se com os municípios  limítrofes,  para estudar  a  viabilidade  de implementação do
transporte cicloviário entre esses municípios. (Emenda Substitutiva 40.A. Autoria: Eng. Alfredo M.
Diniz/ Segmento Empresarial)

� Implementar o Plano de Mobilidade, consubstanciado no Modelo Intermodal de Transporte do
Município de Contagem – MITCon, mediante os seguintes instrumentos de ação programática:
(Proposta Original 41)

• Programa de Classificação, Implantação e Operação Viária – PROVIA. (Proposta Original
41.01)

• Programa  de  Modernização,  Implantação  e  Gestão  de  Transporte  e  Trânsito  –
PROTTRAN. (Proposta Original 41.02)

• Programa de  Gestão  Econômica  e  Financeira  do Sistema de  Transporte  e  Trânsito  –
PROFITT. (Proposta Original 41.03)

• Programa de Atendimento e Relacionamento com Usuários – PROARU. (Proposta Original
41.04) 

• Programa de Monitoramento e Avaliação de Desempenho – PROMAD. (Proposta Original
41.05)

� Para o desenvolvimento da estratégia de implantação do MitCon, priorizar, em curto prazo, as
seguintes intervenções: (Proposta Original 42)

• Implantação da  estrutura de Linhas Circulares,  Radiais,  Semi  Expressas  e Expressas;
(Proposta Original 42.01)

• Implantação do Terminal Especializado Carrefour e Bernardo Monteiro; (Proposta Original
42.02)

• Implantação do Terminal Especializado da Rua Jequitibás; (Proposta Original 42.03)

• Implantação do Complexo de Transporte Integrado; (Proposta Original 42.04)
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• Implantação da extensão da Linha I do Metrô até a Estação Novo Eldorado.  (Proposta
Original 42.05)
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ANAIS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

7. ANEXOS

ANAIS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

ANEXO 1

CONVOCAÇÃO DA CONFERÊNCIA

RESOLUÇÃO COMPUR Nº 003/2010

O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso de suas atribuições e
considerando  o  disposto  no  inciso  I  do  artigo  90  da  Lei  Complementar  nº  033  de  26  de
dezembro  de  2006 –  Plano  Diretor  de  Contagem,  convoca  a  II  Conferência  Municipal  de
Política Urbana, a ser realizada de acordo com os critérios e normas constantes do  Regimento
que constitui o Anexo Único desta Resolução.

Contagem, 05 de outubro de 2010.

__________________________________________________

ISNARD MONTEIRO HORTA

Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU
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ANAIS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

ANEXO 2

REGIMENTO DA CONFERÊNCIA

A – TEXTO APROVADO EM 05 DE OUTUBRO DE 2010

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO COMPUR Nº 003/2010

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1° A II Conferência Municipal de Política Urbana tem por objetivos:

I - realizar a Leitura Comunitária da realidade urbana de Contagem, paralelamente à realização,
pela equipe técnica do Executivo, da Leitura Técnica; 

II - avaliar a condução e os impactos da implementação das diretrizes e normas contidas na Lei
Complementar n.º 033/2006, que instituiu o Plano Diretor do Município;

III - pactuar propostas para atualização e revisão do Plano Diretor, a serem aprovadas por lei
complementar. 

Art. 2° São diretrizes para a II Conferência Municipal de Política Urbana:

I  -  propiciar  a  revisão  do  Plano  Diretor  segundo  um amplo  processo  de  discussão  com a
sociedade;

II - assegurar a participação de todos os segmentos sociais, de modo a conhecer e articular as
visões dos diversos atores que participam da dinâmica urbana

Art.  3° A  II  Conferência  Municipal  de  Política  Urbana  será  presidida  pelo  Presidente  do
Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR

Art.  4º Fica  instituída  a  Comissão  Organizadora  da  II  Conferência  Municipal  de  Política
Urbana, com a atribuição de deliberar sobre o detalhamento dos procedimentos relacionados
com a realização da Conferência e recursos apresentados.

§1° A Comissão Organizadora é constituída por:

I – 3 (três) representantes do Executivo, a serem indicados pelo Presidente da Conferência, e

II – 3 (três) representantes da sociedade civil, eleitos por seus pares, sendo:
a) 1 (um) do movimento popular; 
b) 1 (um) do segmento empresarial, e
c) 1 (um) de entidade de ensino superior ou entidade representativa dos profissionais liberais.

§2° A Comissão Organizadora será presidida pelo Presidente da Conferência. 

Art. 5° As propostas de revisão do Plano Diretor serão pactuadas na II Conferência de Política
Urbana por 110 (cento e dez) Delegados, distribuídos da forma seguinte:

I – 24 (vinte e quatro) membros titulares do COMPUR, que são delegados natos;

II – 16 (dezesseis) delegados indicados pelo Executivo;

71



III – 4 (quatro) delegados indicados pelo Legislativo;

IV  –  14  (catorze)  delegados  da  Sociedade  Civil  eleitos  pelas  entidades  do  segmento
empresarial;

V – 52 (cinquenta  e  dois)  delegados  de outros  segmentos  da Sociedade Civil,  eleitos  pela
população nas Regiões Administrativas.

§1º Os delegados da Sociedade Civil, referidos nos incisos IV e V do caput deste artigo, serão
eleitos em Plenárias coordenados pelo Presidente do COMPUR ou por representante por ele
indicado. 

§2º Os  delegados  natos  e  os  indicados  não  poderão  ser  eleitos  nas  Plenárias  citadas  no
parágrafo anterior.

§3º Os números de Delegados constantes do caput deste artigo referem-se a Delegados titulares,
sendo  previstos,  para  cada  entidade  ou  segmento  constante  dos  incisos  I  a  V  do  caput,
Delegados  suplentes  em número  de  até  50% (cinqüenta  por  cento)  do referido  número  de
Delegados titulares. 

§4º É dever do delegado titular comunicar à entidade ou segmento que representa, no caso de
ausência  de  qualquer  dos  eventos  da  Conferência,  devendo  solicitar  o  comparecimento  de
suplente.

§5° A candidatura a delegado implica o conhecimento de todas as regras da II Conferência
Municipal  de  Política  Urbana,  incluindo  seu  Cronograma  e  as  datas  de  realização  da
Capacitação e da Plenária Final.

CAPÍTULO II
DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO E DAS ETAPAS DA CONFERÊNCIA

Art. 6° A II Conferência Municipal de Política Urbana realizar-se-á no período de outubro de
2010 a abril de 2011, e será organizada nas seguintes etapas:

I – Etapa I: Abertura da Conferência; 

II – Etapa II: Plenárias Regionais e Plenária do Segmento Empresarial; 

III – Etapa III: Capacitação dos Delegados; 

IV – Etapa IV: Plenária Final. 

§1° A Abertura da II Conferência Municipal de Política Urbana ocorrerá no dia 21 (vinte e um)
de outubro de 2010, às 19:00 horas, no Auditório da CIEMG, em Contagem.

§2° As  Plenárias  Regionais  e  a  do  Segmento  Empresarial,  as  oficinas  de  Capacitação  de
Delegados e a Plenária Final da Conferência serão realizadas em data, local e horário a serem
divulgados pelo Diário Oficial do Município e no Portal da Prefeitura na Internet.

Seção I
Da Abertura da Conferência

Art. 7° A Abertura da II Conferência Municipal de Política Urbana oficializará o início dos
trabalhos.

Parágrafo único. A Abertura da Conferência é ocasião em que deverá ser divulgado o processo
de revisão do Plano Diretor e o presente Regimento, destacando as condições para se candidatar
a delegado.

Seção II
Das Plenárias Regionais e da Plenária do Segmento Empresarial
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Art. 8° Serão realizadas:

I - 8 (oito) Plenárias Regionais, uma por Região Administrativa, e 

II – 1 (uma) Plenária direcionada ao Segmento Empresarial. 

Art. 9° As Plenárias Regionais e a do Segmento Empresarial serão coordenadas pelo Presidente
do  COMPUR  ou  por  representante  por  ele  indicado  dentre  os  membros  da  Comissão
Organizadora. 

Art. 10 As inscrições para as Plenárias Regionais e do Segmento Empresarial poderão ser feitas
pela Internet ou no local da Plenária, no período de uma hora antes até a primeira hora após o
início da sessão.

Art.  11  Nas  Plenárias  Regionais  e  na  do  Segmento  Empresarial,  só  os  cidadãos  inscritos
poderão candidatar-se a delegados. 

Parágrafo  único. O  cidadão  não  inscrito  pode participar  na  condição  de  observador,  sem
direito a candidatar-se a delegado.

Subseção I
Das Plenárias Regionais

Art. 12 Qualquer morador da Região pode se inscrever para participar da respectiva Plenária
Regional,  devendo fornecer  os dados solicitados, o bairro  em que reside e o segmento que
representa.

Art. 13 As Plenárias Regionais têm como objetivos:

 I – efetuar a Leitura Comunitária da realidade, pela explicitação da percepção da população
sobre a situação atual e principais tendências do desenvolvimento da cidade, e

II  –  eleger,  dentre  os  moradores  das  Regiões,  52  delegados  que  participarão  das  etapas
seguintes  da  Conferência  como  representantes  da  Sociedade  Civil,  conforme  critérios
estabelecidos neste Regimento.

Art. 14  Para realização da Leitura Comunitária serão constituídos Grupos de Trabalho para
abordar os seguintes temas relativos ao desenvolvimento urbano:

I  –  crescimento  urbano,  distribuição  espacial  da  população  e  qualidade  dos  assentamentos
residenciais;

II – localização das atividades e equipamentos urbanos, centros especializados e diversificados;
uso do solo e qualidade ambiental;

II – articulações internas e externas a Contagem e a mobilidade da população;

IV – condições ambientais e de saneamento no Município;

V – identidades, espaços públicos, patrimônio natural e cultural. 

Art. 15 Os Delegados a serem eleitos nas Plenárias Regionais serão distribuídos por Regiões
Administrativas da forma seguinte:

I – Região Industrial: 7 (sete);

II – Região Eldorado: 8 (oito);

III – Região Riacho: 6 (seis);

IV – Região Ressaca: 7(sete);
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V – Região Nacional : 6(seis);

VI – Região Sede: 6(seis);

VII – Região Petrolândia: 6 (seis);

VIII – Região Vargem das Flores: 6 (seis).

§1° Os cidadãos que queiram candidatar-se a delegados deverão manifestar seu interesse na
Plenária de sua Região Administrativa. 

§2° O cidadão inscrito só poderá candidatar-se a delegado na Região onde reside. 

Subseção II
Da Plenária do Segmento Empresarial

Art. 16 A Plenária do Segmento Empresarial tem como objetivos:

 I – contribuir para a Leitura Comunitária da realidade, com a explicitação da percepção do
Segmento Empresarial sobre a situação atual e principais tendências do desenvolvimento da
cidade, e 

II  – eleger,  dentre as entidades representativas  desse Segmento,  14 (catorze) delegados que
participarão  das  etapas  seguintes  da  Conferência  como  representantes  da  Sociedade  Civil,
conforme critérios estabelecidos neste Regimento.

§1° A  Leitura  Comunitária  a  ser  realizada  na  Plenária  do  Segmento  Empresarial  deverá
contemplar os mesmos temas abordados nas Plenárias Regionais.

§2° Os delegados a serem eleitos na Plenária do Segmento Empresarial deverão estar inscritos e
ser distribuídos de modo a contemplar os setores industrial, comercial e de serviços 

Seção III
Da Capacitação dos Delegados

Art. 17 A capacitação dos delegados tem como objetivos:

I – disseminar conceitos necessários ao entendimento de questões afetas à política urbana e ao
Plano Diretor;

II  –  apresentar  informações  e  diagnósticos  que  servirão  de  base  para  discussões  da  etapa
deliberativa da Conferência 

III – apresentar as Diretrizes que nortearão as propostas de revisão do Plano Diretor.

Art. 18 Serão realizadas oficinas de capacitação, versando sobre as matérias que constituem o
conteúdo do Plano Diretor e a legislação urbanística básica do Município.

Parágrafo único. Os conteúdos e a dinâmica a ser adotada nas oficinas de capacitação serão
propostos pelo Executivo, com auxílio da Comissão Organizadora da Conferência.

Seção IV
Da Plenária Final

Art.  19  A Plenária  Final  da Conferência  é  a  etapa de deliberação  sobre as  Propostas para
revisão do Plano Diretor.

Subseção I
Do Encaminhamento de Propostas à Plenária Final

Art. 20 Para que uma proposta seja encaminhada à Plenária final da Conferência, é necessário
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que esteja em conformidade com as “Diretrizes de revisão do Plano Diretor”.

§1° As  Diretrizes  referidas  no  caput deste  artigo  serão  formuladas  pela  equipe  técnica  do
Executivo após  a conclusão  do  Diagnóstico  que  integra  a  Leitura  Comunitária  e  a  Leitura
Técnica, e só surtirão efeito se validadas pelo COMPUR.

§2° As Propostas do Executivo deverão ser formuladas com base nas Diretrizes validadas e
serão encaminhadas aos Delegados, que poderão propor Emendas aditivas ou substitutivas às
mesmas.

§3° A conformidade das Propostas do Executivo e das Emendas de Delegados será atestada
pelo COMPUR.

Subseção II
Da Participação na Plenária Final

Art. 21 Poderão participar da Plenária Final da Conferência:

I – com direito a voz e voto, os Delegados titulares:
a) membros titulares do COMPUR
b) eleitos nas Plenárias Regionais
c) eleitos na Plenária do Segmento Empresarial
d) indicados pelo Executivo e pelo Legislativo

II – com direito a voz:
a) Delegados suplentes
b) Convidados e observadores

Parágrafo único. Delegados suplentes, quando estiverem substituindo os titulares, terão direito
a voz e voto.

Subseção III
Da Organização dos Trabalhos da Plenária Final

Art. 22 A Plenária Final da II Conferência Municipal de Política Urbana ocorrerá em quatro
momentos: 

I – 1ª Plenária Geral;

II – Plenárias Temáticas;

II– 2ª Plenária Geral;

IV – Encerramento.

Art. 23 A 1ª Plenária Geral, coordenada pelo Presidente da Conferência, terá como objeto:

I – a abertura dos trabalhos da Plenária Final; 

II – a apresentação das “Diretrizes para a revisão do Plano Diretor”, validadas pelo COMPUR;

III – a aprovação do Regimento detalhado da Plenária Final da Conferência;

IV – a explanação sobre os temas segundo os quais estarão agrupadas as Propostas e Emendas a
serem discutidas nas Plenárias Temáticas. 

Art. 24 As Plenárias Temáticas consistem na distribuição dos Delegados em Grupos dedicados
à apresentação e à discussão das Propostas do Executivo e de Emendas de Delegados,  bem
como à validação das Propostas e Emendas, organizadas segundo os temas:

I – Plenária do Grupo 1: Ordenamento Territorial;
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II – Plenária do Grupo 2: Diretrizes de Intervenção Pública na Estrutura Urbana;

III – Plenária do Grupo 3: Mobilidade, Transporte e Trânsito;

IV – Plenária do Grupo 4: Habitação;

V – Plenária do Grupo 5: Saneamento e Meio Ambiente.

Art. 25 A validação das Propostas e Emendas pelas Plenárias Temáticas é condição para que as
mesmas sejam encaminhadas para deliberação dos Delegados na 2ª Plenária Geral.

Parágrafo único. Para ser validada na Plenária Temática, a Proposta ou a Emenda deverá ser
coerente com as demais propostas relativas ao tema tratado e ter conteúdo pertinente ao objeto
do Plano Diretor.

Art. 26 A validação de Emenda na Plenária Temática exigirá a presença de no mínimo 10 (dez)
Delegados e dar-se-á por maioria simples de votos dos Delegados presentes. 

Art.  27  Casos  omissos  ou  controversos  que  ocorram  durante  a  Plenária  Temática  serão
decididos  pela  Comissão  Organizadora  e,  se  esta  entender  necessário,  pelo  Presidente  da
Conferência.

Art. 28  A 2ª Plenária Geral visa à deliberação sobre Propostas do Executivo e Emendas de
Delegados que tenham sido validadas pelas Plenárias Temáticas

Parágrafo único.  Durante a 2ª Plenária Geral não serão aceitas novas emendas ou propostas,
além daquelas referidas no caput deste artigo.

Art. 29 A deliberação na 2ª Plenária Geral dar-se-á por maioria simples de votos dos Delegados
presentes.

Art.  30  Os casos  omissos  ou  conflitantes  durante  2ª  Plenária  Geral  serão  resolvidos  pelo
Presidente da Conferência, com auxílio da Comissão Organizadora e ouvido o plenário.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31 O regimento da Plenária Final da II Conferência Municipal de Política Urbana será
detalhado com o auxílio da Comissão Organizadora e submetido à aprovação dos Delegados, na
abertura da Plenária Final.

B – ALTERAÇÃO DO REGIMENTO

RESOLUÇÃO Nº 004/2011

O Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, no uso de suas atribuições legais, e
considerando  o  disposto  no  inciso  VII  do  artigo  90  da  Lei  Complementar  033,  de  26  de
dezembro de 2006 – Plano Diretor de Contagem, 

RESOLVE:
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Alterar disposição do Regimento da II Conferência Municipal de Política Urbana (Anexo único
da Resolução Nº 003/2011):

Art. 1º O art. 24 do Regimento da II Conferência Municipal de Política Urbana passa a ter a
seguinte redação:

“Art. 24 As Plenárias Temáticas consistem na distribuição dos Delegados em Grupos dedicados
à apresentação e à discussão das Propostas do Executivo e de Emendas de Delegados,  bem
como à validação das Propostas e Emendas, organizadas segundo os temas:

I – Ordenamento Territorial / Habitação

II – Ordenamento Territorial / Meio Ambiente;

III – Ordenamento Territorial / Espaços Públicos / Patrimônio Cultural;

IV – Mobilidade, Transporte e Trânsito.”

Art. 2º A formação dos Grupos de Trabalho dar-se-á de acordo com os seguintes critérios:

I – os Grupos serão formados no ato do credenciamento;

II  –  os  Delegados  Titulares  poderão  escolher  os  Grupos  de  que  participarão,  devendo  a
organização  do  evento  fornecer  informações  claras  e  objetivas  sobre  as  questões  a  serem
abordadas em cada grupo.

Art. 3º O art. 26 do Regimento da II Conferência Municipal de Política Urbana passa a ter a
seguinte redação:

“A validação  de  Proposta  ou  de  Emenda  na  Plenária  Temática  exigirá  a  presença  de,  no
mínimo, 10 (dez) Delegados e dar-se-á por maioria simples dos Delegados Presentes.”

Contagem, 25 de outubro de 2011.

__________________________________________________

ISNARD MONTEIRO HORTA
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ANAIS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

ANEXO 3

TEXTOS DE REFERÊNCIA PARA A LEITURA COMUNITÁRIA 

I. CRESCIMENTO URBANO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E QUALIDADE DAS
ÁREAS RESIDENCIAIS

� A cidade é um fenômeno vivo, em permanente expansão e transformação. 
É o resultado da atuação de agentes ou atores sociais, que operam de forma quase sempre descontínua, confor-
mando partes diferenciadas do território. 

No crescimento da cidade atuam empreendedores de loteamentos, empresários da construção civil e dos demais
setores econômicos, o poder público nas diversas esferas de governo e, sobretudo, os moradores. Mas é na
apropriação do território pelos cidadãos que a cidade se realiza e os lugares ganham significado e identidade. 

O crescimento urbano com respeito ao meio ambiente, proteção e preservação do patrimônio cultural é condição
essencial para que hoje e no futuro a cidade ofereça qualidade de vida aos seus habitantes e valorize sua história e
identidade.

A possibilidade de acesso à terra e à moradia, assim como as condições de habitação são fatores de inclusão/
exclusão social, podendo-se considerar como moradia adequada aquela que reúne as seguintes condições:

� edificação funcional, segura e com boas condições de ventilação/iluminação;

� lote com topografia adequada e sem situações de risco;

� bairro com vias em boas condições, infra-estrutura e serviços urbanos, com acesso a equipamen-
tos de saúde, educação e lazer, estabelecimentos de comércio/serviços e oportunidades de tra-
balho;

� bairro, lote e edificação legalizados.

� A Constituição Federal inclui a moradia entre os direitos sociais. O Estatuto da Cidade estabelece como uma
das diretrizes gerais da política urbana a garantia do direito à moradia, entendido como parte do direito à cidade
sustentável.

� No entanto, devido a fatores de ordem econômica, social e política, as cidades brasileiras vêm crescendo sem
que a maioria dos moradores tenha acesso a moradia digna ou a condições adequadas de mobilidade e saneamen-
to básico, com insuficiência de espaços públicos, sem valorizar sua memória e a identidade dos lugares, sem cuida-
dos com o meio ambiente e a paisagem. 

Uma parcela significativa da cidade é construída à margem da legislação urbanística, seja pela abertura e ocupação
de loteamentos irregulares, seja pela formação de vilas e favelas. 

� Em Contagem, o crescimento urbano, vinculado à industrialização e ao processo de formação da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte, não fugiu a esta realidade. Apesar das qualidades positivas e das oportunidades que
a cidade oferece, os conflitos resultantes de seu processo de crescimento ainda são muito acentuados. O cresci-
mento da cidade resultou em um alto índice de construções irregulares e deu origem a diversas áreas de risco. 

� Em 1995, foi instituído pela Lei Municipal n.º 2.760/95 o Plano Diretor de Contagem, que foi revisto em 2006,
pela Lei Complementar n.º 033.  

Quanto ao crescimento da cidade, o Plano Diretor tem como premissa a compatibilização das necessidades de
expansão urbana para assentamento da população com a garantia de um meio ambiente salubre e ecologicamente
equilibrado. 

Em grandes linhas, o Plano Diretor estabelece diretrizes para conter a expansão da cidade sobre a bacia de
Vargem das Flores (regiões da Sede e Vargem das Flores), que é um importante manancial de água da Região
Metropolitana. Em contrapartida, admite altas densidades nas bacias do Arrudas (regiões Industrial e Eldorado) e
Imbiruçu (região do Petrolândia), e considera a bacia da Pampulha (regiões Ressaca e Nacional) como principal
área de expansão urbana de Contagem, prevendo medidas especiais de controle da ocupação nesta bacia.

� Na revisão do Plano Diretor em 2006, foram instituídos, em sintonia com a pauta nacional da questão habitacio-
nal, os princípios e as diretrizes que norteiam a Política Municipal de Habitação de Interesse Social, direcionada às
famílias com renda de até seis salários mínimos, com ações e programas que aportam subsídios na aquisição ou
permuta de imóveis para dignificar o morar e qualificar o habitat.
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A Política Municipal de Habitação de Interesse Social passa, prioritariamente, pela qualificação das moradias dos
assentamentos precários existentes, as vilas, favelas e loteamentos públicos municipais, bem como pelo
enfrentamento, a longo prazo, da coabitação e dos moradores de aluguel pela oferta de novas unidades
habitacionais.

Neste sentido, o Plano Diretor criou as Áreas de Especial Interesse Social – AIS.1 e AIS.2, buscando, com as AIS 1
criar condições especiais e condizentes com a realidade para a urbanização e regularização fundiária das vilas,
favelas e loteamentos públicos já existentes e, com as AIS 2, estabelecer em que porção do território contagense
deve ser implantada a habitação popular. 

QUESTÕES

1. Como podemos avaliar o crescimento da cidade de Contagem? Que benefícios e que conflitos o processo de
crescimento da cidade gerou?

2. Para você, quem são os responsáveis pelo processo de crescimento de Contagem? Como a população interfe-
re no crescimento da cidade?

3. Como o crescimento da cidade vem afetando o meio natural?

4. Como se deu o crescimento urbano nesta Região? Como explicar seu ritmo de crescimento? Como se encon-
tra hoje?

5. Como a Região se diferencia internamente dos pontos de vista da dinâmica do crescimento urbano? E das con-
dições de habitação?

6. O que aconteceu de notável em relação ao crescimento da cidade nos últimos quatro anos? Pode-se perceber
alguma influência do Plano Diretor?

7. Como podemos avaliar as condições de acesso das populações de baixa renda à moradia em Contagem? 

II. LOCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EQUIPAMENTOS URBANOS (USO DO SOLO) CENTROS,
IDENTIDADE, ESPAÇOS PÚBLICOS, PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

� A cidade é lugar do encontro, favorável à diversidade, aos contatos pessoais, às trocas, às manifestações cole-
tivas, à apropriação criadora do espaço urbano por parte da população. Os centros e os espaços públicos são os lu-
gares mais propícios a estas propriedades da vida urbana.

� As atividades de comércio e serviços tendem à concentração e à conformação de centros urbanos. Quando
acessíveis e diversificados, quando apresentam uma boa qualidade (calçadas adequadas aos pedestres, estaciona-
mento organizado, variedade de lojas etc.) ou quando neles se instalam equipamentos urbanos, os centros urbanos
podem ter sua centralidade reforçada, constituindo-se em lugares de trabalho e compras, mais propícios ao encon-
tro, aos contatos pessoais, às trocas, celebrações e manifestações coletivas, à diversidade social, funcional e sim-
bólica. 

Todavia, a concentração de atividades, a aglomeração de pessoas, a intensificação da circulação de veículos e
pedestres, que caracterizam os centros, muitas vezes são acompanhadas de conflitos. Entre eles, podem ser
citados o uso inadequado dos passeios, conflitos entre trânsito e uso do solo, o uso abusivo de engenhos de
publicidade, a escassez ou inadequação de mobiliário urbano (cabines telefônicas, caixas de correio, quiosques
diversos etc.), condições precárias de segurança. Mesmo assim, os centros desempenham um papel fundamental
na estrutura da cidade e no cotidiano da população.

� A disponibilidade de espaços públicos (ruas, praças, parques e outros espaços e equipamentos urbanos de li-
vre acesso ao público), de boa qualidade ambiental, acolhedores, acessíveis e em condições adequadas de uso
são atributos essenciais da vida urbana.

� A vitalidade e a atratividade dos centros e dos espaços públicos relacionam-se a fatores de ordem econômica e
urbanística. Do ponto de vista urbanístico, destaca-se a legislação de uso do solo, que rege as condições para ins-
talação e funcionamento das atividades, e o código de posturas, que rege as condições de utilização dos espaços
públicos.

� Atividades de maior porte como transportadoras, centros de distribuição, indústrias de grande porte, comércio
atacadista etc., tendem a localizar-se em espaços cujo sistema viário seja favorável ao tráfego pesado. Quando se
instalam em áreas residenciais, estas atividades em geral provocam grande incomodidade e até mesmo a expulsão
do uso residencial. Pelas condições de infraestrutura requeridas e pelos conflitos ambientais gerados, é comum a
permissão dessas atividades e de outras ambientalmente impactantes ao longo de rodovias e a reserva de áreas
especiais para sua instalação – Distritos Industriais, centrais atacadistas, zonas destinadas a atividades incômodas
etc., conformando-se centros especializados.

� O Plano Diretor de Contagem, instituído pela Lei 2.760/95 e revisto pela Lei Complementar n.º 033/06, estimula
a diversificação das atividades no espaço urbano, considerando, fundamentalmente, seus impactos ambientais.
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Deste modo, permite a disseminação por toda a cidade das atividades conviventes com o uso residencial e busca
segregar as atividades incômodas em áreas denominadas Zonas de Usos Incômodos (ZUI).

� Considerando os centros como locais privilegiados de sociabilidade e exercício da cidadania, o Plano Diretor
propõe:

� dinamização do centro do Eldorado, com revitalização da Av. João César de Oliveira (tratamento ambiental
e paisagístico), e expansão do centro do Eldorado na direção do bairro Inconfidentes;

� fortalecimento do centro do Industrial, mediante melhorias ambientais;

� dinamização e melhoria da qualidade ambiental do centro da Sede;

� indução da formação de um centro na região da Ressaca.

� Ao longo do processo de formação da cidade, alguns espaços e elementos naturais ou culturais ganham desta-
que e se tornam referências importantes, com as quais as populações identificam sua vivência nas diversas partes
da cidade. Assim, se constroem a memória e a identidade da cidade, que a diferenciam das outras e consolidam o
sentimento de pertencimento de seus moradores.

O patrimônio representa a riqueza que a cidade possui e pode ser histórico, cultural ou natural. Os elementos que
compõem o patrimônio urbano revelam a trajetória do crescimento do lugar. O interesse público na preservação e
valorização dos bens que integram o patrimônio natural e cultural da cidade requer a adoção de instrumentos de
proteção e/ou medidas de estímulo à preservação.

� O Plano Diretor de Contagem contém um conjunto de diretrizes referentes aos espaços públicos e ao patrimô-
nio cultural e natural do Município. Uma das diretrizes relativas à estruturação urbana prevê o aumento dos espaços
públicos e a valorização dos referenciais simbólicos da cidade. Além das diretrizes relativas aos centros diversifica-
dos, o Plano Diretor define um conjunto de áreas especiais para implantação ou manutenção de espaços públicos –
as Áreas de Especial Interesse Urbanístico 1 (AIURB.1), dentre as quais: dez Parques Urbanos, três áreas de lazer
e uma reserva biológica.

A área do centro histórico da Sede Municipal que ainda apresenta a arborização de quintais característica do
período colonial está classificada como a Área de Especial Interesse Urbanístico 3 (AIURB.3), para preservação
dessa arborização.

Além de diretrizes específicas de proteção do patrimônio cultural, o Plano Diretor instituiu, dentre os instrumentos
de política urbana, a Transferência do Direito de Construir (TDC), medida compensatória a ser utilizada pelos
proprietários de bens protegidos. 

QUESTÕES

1. O que você pensa sobre a forma como as atividades de comércio e serviços estão distribuídas na Cidade?
E nesta Região? 

2. O que você pensa dos centros de comércio e serviços da Cidade? E da Região? Eles são áreas atraentes,
de fácil acesso e agradáveis? Por que?

3. Você percebe alguma mudança ocorrida ultimamente na localização das atividades de comércio e serviços
na Cidade? E na Região?  

4. Você acha que o município tem atividades que trazem grande incômodo para a população e o meio ambi-
ente? 

5. Contagem tem lugares que possibilitam o encontro? E esta Região? Quais? Como eles estão sendo trata-
dos?

6. Identifique os espaços públicos de especial importância no Município e nesta Região. O que você pensa
sobre as condições de acesso a esses espaços? 

7. Pense nas riquezas culturais e ambientais de Contagem. Quais as mais preservadas? Quais as mais
ameaçadas? 

8. Na sua opinião, quais são os principais espaços de referência do Município de Contagem? Eles são trata-
dos de forma a serem fortalecidos como referências para a população? 

9. Qual é a imagem que você tem da cidade e desta região?

III. AS ARTICULAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS A CONTAGEM E À REGIÃO E A MOBILIDADE DA
POPULAÇÃO

� A leitura da cidade a partir das relações entre suas partes tem importância, na medida em que a vida urbana
acontece no dia-a-dia por meio da interligação ou articulação entre os lugares de moradia e aqueles que abrigam as
atividades urbanas (trabalho, estudo, culto, negócios, consumo, lazer etc.).
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Trata-se da abordagem das características dos lugares e de sua autonomia ou dependência em relação aos outros
lugares, das ligações / articulações entre eles, das barreiras físicas que impedem ou dificultam essas articulações.
No caso de Contagem, vale ainda considerar suas relações com os municípios da Região Metropolitana, em
particular Belo Horizonte.

� A mobilidade é definida como o conjunto de facilidades que permitem que as pessoas cheguem aos destinos
desejados e está associada à possibilidade de deslocamento de todas as formas - ônibus, automóvel, bicicleta ou a
pé -, envolvendo questões relacionadas com o transporte, trânsito e ocupação e uso do solo. Vários são os fatores
físico-territoriais e sócio-econômicos que influenciam na mobilidade das pessoas, entre eles: o tipo e a qualidade do
serviço de transporte coletivo, o sistema de circulação de veículos, o traçado das ruas, a articulação entre os luga-
res, o adensamento e a concentração de comércio e serviços. Muitos desses fatores estão relacionados com as ca-
racterísticas do crescimento da cidade e a políticas públicas. Os impactos desses deslocamentos podem ser detec-
tados no cotidiano da população, interferindo na saúde por meio do cansaço e poluição do ar e sonora, sobretudo. 

� Refletindo as peculiaridades da formação histórica da cidade, o espaço urbano de Contagem tem sido marcado
pela fragmentação e desarticulação resultantes da conjugação de fatores como: 

� descontinuidade do tecido urbano, devido à ocupação de frentes distintas de expansão da cidade, determi-
nando a fragilidade da estruturação de diversas regiões;

� barreiras físicas acentuadas, como a ferrovia e as rodovias que cortam o espaço urbano com grande volu-
me de tráfego de passagem e de cargas, ou fundos de vales não tratados e de difícil transposição.

O sistema viário de Contagem compõe este quadro de fragmentação e desarticulação, apresentando uma
distribuição irregular no território municipal.

� O Plano Diretor de Contagem, instituído pela Lei 2.760/95 e revisto pela Lei Complementar n.º 033/06, previu a
promoção da melhoria da articulação do espaço municipal e deste com o espaço regional, mediante:

� fortalecimento da rede de centros;

� instituição de Unidades de Planejamento, que são conjuntos de bairros para  intervenções integradas, com
vistas a uma melhor estruturação e ampliação da autonomia das diversas partes da cidade; 

� distribuição espacial adequada dos equipamentos urbanos e infra-estruturas;

� complementação e adequação do sistema viário e de transporte. 

Em relação sistema viário e de transporte, destacam-se as diretrizes referentes a: 

� prioridade ao transporte coletivo, ao pedestre e ao portador de deficiência; 

� articulação do sistema viário e de transporte municipal com o regional, o estadual e o federal. Dentre estas
diretrizes destaca-se a de complementação da Av. Tereza Cristina no vale do Arrudas;

� melhoria do acesso às diversas áreas do Município, com prioridade para as avenidas Maracanã, Sarandi e
João Gomes, o prolongamento da Av. Vila Rica e a complementação da Av. Francisco Firmo de Mattos; 

� planejamento, implementação e gerenciamento do sistema de transporte coletivo em compatibilidade com
as demandas existentes e de modo a induzir a rede de centros proposta, garantindo a qualidade do trans-
porte e tarifas compatíveis com o poder aquisitivo da população;

� implantação de sistemas de capacidade intermediária ou alta capacidade no Município e de infra-estrutura
que permita a melhor condição possível de integração dos modos de transporte;

� minimização dos conflitos gerados pelo transporte de cargas; 

� previsão de ciclovias nos projetos de tratamento de fundos de vales e sistema viário de modo geral;

� implementação de programas periódicos de manutenção das vias e demais dispositivos que compõem o
sistema de transporte e trânsito.

QUESTÕES:

1. Como você avalia as ligações entre Contagem e os municípios vizinhos? 

2. Como você avalia as ligações entre Regiões de Contagem? Existe alguma barreira que dificulte a mobilidade
das pessoas no Município? 

3. Você identifica algum ponto ou trecho de estrangulamento do sistema viário? 

4. Como você avalia as ligações entre os bairros desta Região? 

5. Como você avalia as condições para o deslocamento das pessoas em Contagem: 

� de ônibus, 

� de automóvel ou de táxi,

� a pé ou de bicicleta?

6. Como você avalia a oferta e as condições do transporte coletivo na cidade? 
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7. O que mudou ultimamente nas condições de mobilidade da população?

IV. CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO

� A Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo
dever do poder público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Neste sen-
tido, a Agenda 21 coloca o compromisso de promover o uso sustentável dos recursos naturais em interação com a
população e com o meio ambiente.

� O modelo de crescimento das cidades brasileiras tem resultado em problemas ambientais decorrentes, por
exemplo, do comprometimento dos recursos naturais (poluição dos cursos d’água, supressão de áreas verdes, p.
ex.) do funcionamento de atividades econômicas (poluição atmosférica e sonora, p.ex.) e da formação de assenta-
mentos precários irregulares, com formação de áreas de risco. 

Para enfrentar esses problemas, o Poder Público dispõe de legislação ambiental e se utiliza de medidas de controle
ambiental – procedimentos adotados para conciliar as atividades potencialmente impactantes ao meio ambiente à
manutenção da boa qualidade do meio em que estão inseridas, podendo ser citado dentre outros, o licenciamento
ambiental. 

O licenciamento ambiental consiste em uma exigência legal e um importante instrumento de gestão para o controle
de atividades ou empreendimentos efetiva ou potencialmente impactantes, propiciando:

� ações preventivas, no caso de novos empreendimentos;

� ações educativas e corretivas para aqueles que se instalaram ou iniciaram sua operação em desacordo
com a legislação ambiental.

O Plano Diretor e a legislação de uso e ocupação do solo também são instrumentos importantes de prevenção dos
impactos ambientais negativos das atividades e dos empreendimentos.

� O Estatuto da Cidade (Lei Federal n.º 10.257/2001) inclui entre os atributos da cidade sustentável o direito ao
saneamento ambiental, para as gerações presentes e futuras.

Saneamento ambiental compreende o conjunto de ações, obras e serviços cujo objetivo é alcançar níveis cada vez
melhores de salubridade, por meio de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem pluvial,
limpeza urbana, disposição adequada de resíduos sólidos, controle de emissões atmosféricas e controle de vetores
de doenças transmissíveis, ao lado de educação ambiental e da promoção da disciplina sanitária do uso e
ocupação do solo.

� O Plano Diretor de Contagem, instituído pela Lei 2.760/95 e revisto pela Lei Complementar n.º 033/06, instituiu
um Macrozoneamento no qual as possibilidades de adensamento respeitam as condições de esgotamento sanitá-
rio, de modo a proteger a qualidade das águas das represas de Vargem das Flores e da Pampulha.

Na bacia de Vargem das Flores, classificada como Área de Proteção de Mananciais – APM, o adensamento é
condicionado à existência de rede coletora e à reversão de esgotos na Sede e Nova Contagem.  Na bacia da
Pampulha, sub-bacia do Córrego Bom Jesus, a inexistência de solução de esgotamento sanitário também se impõe
como restrição importante ao adensamento.

O Plano Diretor definiu como Áreas de Relevante Interesse Ecológico – ARIE áreas que, por concentrarem
remanescentes florestais expressivos, são consideradas especialmente importantes para a preservação de
mananciais e ecossistemas.

� Além destas normas relativas ao ordenamento territorial, o Plano Diretor contém diretrizes para as políticas de
proteção ambiental e saneamento.

No tocante à proteção ambiental, as diretrizes referem-se, fundamentalmente, a: 

� controle sobre todas as formas de poluição decorrentes das atividades econômicas, inclusive sobre a
emissão de fumaça negra pelos veículos;

� controle da denudação do solo e movimentos de terra, e recuperação das áreas erodidas e degradadas
em virtude de supressão da cobertura vegetal; 

� proteção da cobertura vegetal de interesse de preservação, controle efetivo sobre os parques, reservas
ambientais e demais unidades de conservação;

� promoção de ampla arborização dos logradouros públicos;

� proteção e recuperação de nascentes e córregos, evitando sua canalização;

� educação ambiental. 

Quanto ao saneamento, a diretriz geral prevê o acesso universal da população às ações e serviços de saneamento,
associado a programas de saúde pública e educação sanitária, em consonância com as normas de proteção
ambiental.
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 QUESTÕES

1. Quais os maiores problemas ambientais de Contagem, e suas causas?

2. O que você acha das condições ambientais das diversas regiões do Município?

3. Há situações críticas em relação a áreas de risco no Município? 

4. A quem você atribui responsabilidades pelas condições ambientais em Contagem?

5. Quais as ações que cada segmento da sociedade de Contagem (população, empresários, técnicos, setor públi-
co) têm implementado para preservar o patrimônio ambiental da cidade?

6. Quais os avanços e conquistas na melhoria das condições ambientais em Contagem? Onde eles ocorrem?

7. Como você avalia a situação do saneamento no Município, destacando:

� abastecimento de água, 

� esgoto sanitário, 

� drenagem, 

� limpeza urbana e

� controle de vetores?
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 ANAIS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

ANEXO 4

LEITURA COMUNITÁRIA REALIZADA NAS PLENÁRIAS REGIONAIS

4.1. PLENÁRIA REGIONAL DA RESSACA

4.1.1.  GRUPO 1 – CRESCIMENTO URBANO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E QUALIDADE
DAS ÁREAS RESIDENCIAIS

PONTOS POSITIVOS:

ο Boa localização, facilidade de acesso, proximidade com Pampulha e BR 040.

ο Existência da mata.

ο Construção do túnel Morada Nova – Água Branca, melhorando o acesso.

ο Áreas de lazer, embora com acesso ruim.

PONTOS NEGATIVOS:

• Ocupação de áreas verdes e falta de fiscalização e preservação das nascentes.

• Crescimento desordenado do Bairro Cabral, com grande especulação imobiliária, prejudicando o acesso, meio
ambiente e trânsito; a previsão somente de projetos residenciais não está sendo cumprida: são construídos
galpões e edifícios, e existe projeto de um shopping.

• Aumento do trânsito de veículos pesados, grande fluxo de trânsito e falta de sinalização.

• Abandono das vilas, falta de estrutura das moradias nessas áreas, que não recebem atenção ou fiscalização e
não foram contempladas com o Plano Diretor.

• Falta de legalização de algumas áreas como o bairro Milanês.

• Impacto de grandes empreendimentos imobiliários (MRV), como o shopping.

• Falta de escolas de ensino fundamental e médio na região, devido ao aumento da população.

• Falta de área de lazer nos bairros antigos.

4.1.2.  GRUPO  2  –  LOCALIZAÇÃO  DAS  ATIVIDADES  E  EQUIPAMENTOS  URBANOS  (USO  DO  SOLO),
CENTROS, IDENTIDADES, ESPAÇOS PÚBLICOS, PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL 

PONTOS POSITIVOS

ο A Região da Ressaca, principalmente os Bairros São Joaquim, Arvoredo, Balneário da Ressaca e Guanabara
são bem atendidos por comércio e serviços.

ο A construção do mergulhão sob a BR-040 no Bairro Morada Nova, que tende a trazer a expansão do comércio
e revitalização da região

ο A Praça do Divino é fortalecida ao receber eventos culturais 

ο Contagem vem melhorando sua imagem, tornando-se cada vez mais referência para seus moradores

PONTOS NEGATIVOS

• Nos Bairros Milanez, Morada Nova, Oitis, Jardim Laguna, Novo Boa Vista, Jardim do Lago, Campina Verde e
São Sebastião faltam serviços de Banco e Cartório. No Bairro Jardim do Lago falta medico no Posto de Saúde.

• Falta  transporte  coletivo  para  as  populações  dos  Bairros  acima  citados  acessarem  a  região  onde  se
concentram o comércio e os serviços da região da Ressaca

• Falta  transporte  coletivo  para  a  população  da  região  da Ressaca  se  dirigir  ao Eldorado e  ao  Centro  de
Contagem

• Dois grandes gargalos dificultam o acesso para o comércio da região da Ressaca: Avenida das Américas com
BR- 040 e Avenida Severino Balesteros com BR- 040

• Enorme concentração de atividades de comércio e galpões no entorno e dentro do Bairro Cabral traz bastante
incômodo para os moradores do Bairro.

• Perigosíssima travessia para pedestres na rotatória do Bairro Cabral, localizada na Avenida das Américas com
Avenida Severino Balesteros.
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• A distribuição de espaços públicos que possibilitam o encontro é deficiente e na Praça do Divino as estruturas
para socialização são precárias. 

• O Parque do  Confisco  (Linear)  é  deficiente  quanto  ao  acesso  para os  moradores  locais,  a  manutenção,
segurança e condições sanitárias

4.1.3.  GRUPO  3  –  AS  ARTICULAÇÕES  INTERNAS  E  EXTERNAS  A  CONTAGEM  E  À  REGIÃO  E  A
MOBILIDADE DA POPULAÇÃO 

PONTOS POSITIVOS

ο O túnel de integração Morada Nova/Água Branca.

ο Melhoria e abertura de vias como a Avenida Alterosa e Gandhi.

ο Houve uma melhora no serviço prestado pela Transcon, como por exemplo o aumento da frota de ônibus, mas
ainda não atende toda a demanda da população.

ο Criação da linha de ônibus que irá passar pelo centro da Ressaca indo até o shopping Itaú, com acesso pelo
túnel.

PONTOS NEGATIVOS

• É péssimo o trânsito da Avenida das Américas e VM5, pois não comportam o fluxo intenso.

• Faltam sinalização e fiscalização da Transcon, pois os carros param em qualquer lugar.

• Não existe integração ônibus-metrô e ônibus-ônibus.

• Retenção de trânsito nas rotatórias da Avenida Severino Balesteros nos horários de pico.

• Os ônibus gerenciados pelo DER são demorados, estão velhos, em péssimas condições e quando passam
estão tão lotados que muitas vezes nem param nos pontos.

• Não existe nenhuma ciclovia.

• Obras paradas na Avenida Alterosa, rua Ibaté e rua Iguaçaba.

• Os milhares de carros do Palácio  dos Leilões causam um impacto ambiental  muito grande e provocando
congestionamento. 

• Não existe um conselho de trânsito e transporte, como existe na saúde, por exemplo.

4.1.4. GRUPO 4 – CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO

PONTOS POSITIVOS

ο Presença de importantes áreas de matas, córregos em leito natural e nascentes na região do Ressaca ( mata
dos Rocha e Milanês e outros).

ο Construção da avenida (sanitária) Alterosa, que trouxe uma boa captação da rede de esgoto.

ο Captação de esgotos nas regiões Colorado e Morada Nova e outras,  melhorando a qualidade de vida da
região.

ο Criação dos centros industriais evitando a poluição atmosférica, sonora e visual nas áreas residenciais.

PONTOS NEGATIVOS

• Na região existem bota-foras irregulares a onde são jogados lixo, entulhos, animais mortos etc. ( executados
por carroceiros, construtoras, caçambeiros e moradores, trazendo vetores de doenças).

• Falta de fiscalização em áreas de proteção ambiental quanto a empreendimentos imobiliários.  (Quadro de
fiscais insuficientes para fiscalizar as obras do município e áreas de preservação ambiental)

• Falta  rigor  por  parte  da  prefeitura  na  aprovação  dos  empreendimentos  imobiliários.   (Exemplos:  MRV E
TENDA)

• Aterros  inadequados  (Exemplo:  Terrenos  dos  Camargos  e  Outros)  nas  margens  da  BR-040,  causando
impactos ambientais em nascentes. 

• Áreas públicas descuidadas usadas como lixão; falta de cercamento, sem o uso a que se destinam, sendo
objeto de invasão (Exemplos: Rua G, Morros dos Cabritos,Laguna,Arvoredo e outros).

• Canalização  dos  córregos,  retirada  de  matas  ciliares  e  direcionamento  do  esgoto  para  esses  córregos,
provocando enchentes diminuição da qualidade de vida e da biodiversidade.  

• Falta de saneamento em determinados bairros como Parque Airton Sena, Kennedy, Milanês e outros.  

• Coleta de lixo realizada pelos garis não está sendo feita de forma adequada, deixando lixo a ser recolhido.

4.2. PLENÁRIA REGIONAL DE VARGEM DAS FLORES
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4.2.1.  GRUPO 1 – CRESCIMENTO URBANO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E QUALIDADE
DAS ÁREAS RESIDENCIAIS

PONTOS POSITIVOS

ο Existência de projetos de melhoria para transporte público, com contratação de empresa de consultoria.

ο O bom atendimento da administração regional tem ajudado na resolução dos problemas.

ο A promoção de regularização fundiária pela Prefeitura, promovendo o acesso à moradia a partir de políticas
públicas que se preocupam com a qualidade de vida.

ο Melhora da educação, com a implantação dos CEMEIS e da merenda escolar.

PONTOS NEGATIVOS

• Crescimento desordenado da população, sem regularização urbana (bairro Tupã, e outros).

• Falta investimento em infra-estrutura urbana, transporte, pavimentação de vias e saneamento básico.

• Falta investimento na área de saúde, infra-estrutura e aumento de pessoal capacitado na área da saúde.

• Falta investimento em segurança pública.

• Falta de fiscalização nas invasões de áreas verdes e mananciais.

• O processo de regularização fundiária ainda não contempla todas as áreas que demandam a regularização.

• Insuficiência da infra-estrutura para o atendimento do transporte público no Bairro Estaleiro II.

• Falta repensar o zoneamento urbano e as manchas urbanas (algumas áreas crescem mais que outras que
ficam abandonadas).

4.2.2.  GRUPO  2  –  LOCALIZAÇÃO  DAS  ATIVIDADES  E  EQUIPAMENTOS  URBANOS  (USO  DO  SOLO),
CENTROS,  IDENTIDADES, ESPAÇOS PÚBLICOS, PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

PONTOS POSITIVOS

ο O comércio evoluiu no bairro Nova Contagem com atendimento de casas lotéricas, bem como a infraestrutura
local, com serviços da Copasa, revitalização das vilas e asfaltamentos das ruas.

ο Houve urbanização de algumas vilas e favelas

ο O governo promoveu melhorias da cidade, que incentivaram a melhor convivência da população (encontro nas
praças, passeios em espaços públicos)

ο Ampliação do atendimento à educação infantil (criação dos CEMEI´s) 

PONTOS NEGATIVOS

• Faltam bancos, cartórios, cemitério, ginásio poliesportivo, hospital na região

• Faltam investimentos em vias de acesso locais, bem como faixas de pedestres e sinalização (o trânsito local é
intenso e as vias de escoamento são escassas). O transporte público da região também é defasado. 

• Falta policiamento na região 

• Intensa poluição sonora nos centros urbanos e incômodos causados pela instalação da ETE Copasa no bairro
Retiro, que trouxe como conseqüências o intenso mau cheiro

• Carência de eventos culturais: a população tem que se deslocar para Betim ou Belo Horizonte para ter acesso
a cultura 

• Falta  de  investimentos  nos  eventos  tradicionais  da  cidade,  como  as  cavalgadas  (que  são  investimentos
estritamente privados) e as festas típicas 

• Faltam segurança e tratamento da água na Lagoa Várzea das Flores que é hoje e maior ponto de lazer da
população 

• Faltam melhorias nas regiões periféricas de Contagem, uma vez que a investimento governamental não é bem
distribuído, sendo a maior parte destinada ao bairro Eldorado

• Plenária:  Faltam oportunidades de emprego na região,  para que as pessoas não precisem fazer  grandes
deslocamentos 

• Plenária: Falta padronização das calçadas. Recomendações: Utilização de calçamento ecológico

• Plenária: Falta uma unidade de saúde de urgência

• Plenária: Falta de um ginásio poliesportivo na região.

4.2.3.  GRUPO  3  –  AS  ARTICULAÇÕES  INTERNAS  E  EXTERNAS  A  CONTAGEM  E  À  REGIÃO  E  A
MOBILIDADE DA POPULAÇÃO

PONTOS POSITIVOS
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ο Acesso aos equipamentos públicos existentes, especialmente aos de saúde, são bons, porém pode melhorar.

ο A criação do retorno e alteração da mão na Rua Bernardo Monteiro melhorou o fluxo do trânsito.

ο A melhoria das vias auxiliou a melhoria na segurança publica, mas pode melhorar.

ο Ligação dos bairros Darci Ribeiro e Icaivera (conhecido como Capão), permitiu a integração das regiões.

PONTOS NEGATIVOS

• Falta revitalização das vias principais da região, principalmente recapeamento.

• Faltam linhas de ônibus que sirvam somente dentro da região, como circulares e suplementares.

• Faltam vias de acesso a Contagem, o que gera gargalos, e o acesso entre os bairros é dificultada pela falta de
vias de acesso.

• Falta sinalização desde informativa, como nomes de ruas, até sinalizações de trânsito.

• A quantidade de ônibus não suporta  o tamanho da população e não existem outras formas de transporte
público.

• Faltam fiscalização e manutenção das calçadas que são irregulares,  cheias de obstáculos e  não existem
acessos para deficientes.

• Falta conscientização da população quanto a como manter a qualidade das vias, córregos e calçadas.

• Falta demarcar áreas de estacionamento para veículos e as que existem não são fiscalizadas.

• Plenária: Falta linha de ônibus que ligue Nova Contagem à sede do município e a Betim, dificultando o acesso
aos empregos ofertados nesses locais 

• Plenária: Má qualidade dos ônibus que circulam.

• Plenária: As linhas de ônibus que ligam Nova Contagem à sede do município e ao metrô são do DER, e
implicam em maior custo para o usuário.

4.2.4. GRUPO 4 – CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO

PONTOS POSITIVOS

ο Há iniciativa do poder público em destinar corretamente os resíduos sólidos.

ο Foi implantada a rede de esgoto.e por isso a água do Córrego do Retiro está ficando mais limpa. 

ο O número das ocupações irregulares diminuiu.

ο O abastecimento e a qualidade da água são bons.

PONTOS NEGATIVOS

• Não há mobilização por parte da população em dar continuidade e manter o serviço oferecido pelo poder
público.

• Não há projetos de educação ambiental junto à população, principalmente nas escolas e de forma diferenciada,
considerando as diferentes regionais do município.

• Alguns bairros a ainda não foram atendidos pela rede de esgoto. Por exemplo, o Bairro Icaivera está em fase
de conclusão.

• O lixo e entulhos ficam espalhados nas calçadas atrapalhando a circulação das pessoas.

• Falta um parque ecológico na região.

• Ainda acontecem ocupações irregulares e invasões em algumas localidades.

• A estação de tratamento de esgoto possui um cheiro muito ruim.

• Não há arborização suficiente.

• PLENÁRIA: Falta tratamento de esgotos no Tupã, prejudicando os mananciais e o reservatório de água

4.3. PLENÁRIA REGIONAL DO NACIONAL

4.3.1.  GRUPO 1 – CRESCIMENTO URBANO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E QUALIDADE
DAS ÁREAS RESIDENCIAIS

PONTOS POSITIVOS

ο Valorização dos terrenos nos últimos 3 anos, boa localização da Região (próximo a Pampulha, Ceasa e a BR
040);

ο Aumento das oportunidades de emprego, reforma e ampliação do Posto Estrela Dalva, obra da Av. Nacional,
criação da CEMEI, pavimentação e drenagem em diversas ruas da região, redes de esgoto em toda a região e
companhia policial;
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ο A retirada dos moradores de áreas de risco;

ο A criação de áreas de esporte, lazer e convívio em alguns bairros da região, tais como: São Mateus, Carajás,
Jardim Alvorada etc.;

PONTOS NEGATIVOS

• O crescimento desordenado trouxe excesso de pessoas para a região, sem infra estrutura adequada para
atender a população, tais como: educação, transporte, saúde, lazer e similares, e sem regularização fundiária
(parte da região);

• A malha viária é insuficiente para atender o grande fluxo de veículos;

• Grande aumento da população devido ao baixo custo dos imóveis e a isenção do IPTU;

• Não há valorização das áreas verdes e conservação das existentes, apesar da necessidade de preservar os
mananciais  de  água,  nascentes  e  matas  ciliares,  onde  boa  parte  das  nascentes  alimenta  a  região  da
Pampulha;

• Falta de qualificação profissional para atender as oportunidades de emprego abertas pelas indústrias;

• Difícil acesso da população de baixa renda a moradia da regiã, devido à super valorização dos imóveis;

• Precariedade na sinalização de trânsito, principalmente na Avenida Wilson Tavares;

• A não existência e/ou falta de manutenção das áreas de esporte, lazer e convívio em toda a região.

4.3.2.  GRUPO  2  –  LOCALIZAÇÃO  DAS  ATIVIDADES  E  EQUIPAMENTOS  URBANOS  (USO  DO  SOLO),
CENTROS, IDENTIDADES, ESPAÇOS PÚBLICOS, PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL 

PONTOS POSITIVOS

ο Melhoria do comércio, chegada dos equipamentos de segurança, construção da escola de educação infantil
fundamental e CEFET, banco 24 horas, supermercado

ο Melhoria  do  desenvolvimento  econômico,  com  novas  empresas  chegando  à  região  (bairros  Xangri-lá  e
Nacional)

ο Existem grandes áreas verdes, e a população deseja que sejam constantemente preservadas (áreas do bairro
Xangri-lá, Novo Horizonte, Vale das Amendoeiras)

ο O sentimento de progresso com as novas avenidas, equipamentos e empresas melhoram a imagem da região
para a população, demonstrando o cuidado do poder público com a região, e também uma maior participação
das lideranças e comunidades

PONTOS NEGATIVOS

• O atendimento para saúde é deficitário, apesar da implantação de equipamentos

• Má distribuição do transporte público, com ruas estreitas e de mão dupla e com pouco acesso para o centro de
Contagem, prejudicando o acesso ao comércio e serviços

• A falta de saneamento básico e o excesso de lotes vagos não fiscalizados provocam o acúmulo de lixo e
entulhos nos espaços públicos, dificultando o acesso, gerando insegurança e incômodo

• Faltam locais de encontro e lazer na região, como: bares, restaurantes, praças, parques, centros culturais,
ginásios, pista de caminhada, campos de futebol públicos

• Falta educação do ensino médio e profissionalizante

• Falta da fiscalização das áreas públicas, gerando invasão pela população de baixa renda aos espaços públicos

• Número reduzido de áreas de comércio e serviços gerando desemprego para a população local

• Apesar de existirem equipamentos de segurança,  eles ainda são ineficientes gerando insegurança para a
população

• PLENÁRIA: Falta academias da cidade na região.

4.3.3.  GRUPO  3  –  AS  ARTICULAÇÕES  INTERNAS  E  EXTERNAS  A  CONTAGEM  E  À  REGIÃO  E  A
MOBILIDADE DA POPULAÇÃO

PONTOS POSITIVOS

ο Foi ótima a criação das linhas 101C e 101D, pois estão atingindo bairros mais afastados, que antes eram
inacessíveis.

ο Alguns ônibus são novos e estão até com ar condicionado, mas ainda são muito poucos.

ο Programa Sem limite, que transporta pessoas deficientes para a escola e atendimento médico; entretanto a
frota é pequena e, portanto, não consegue atender toda a demanda.
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ο Criação da plenária e da comissão de transporte criada pela Transcon que oferece aos usuários a oportunidade
de reclamar os seus direitos. 

PONTOS NEGATIVOS

• Os ônibus são demorados, passagens caras, poucos ônibus, quando passam estão sempre lotados (por isso
às vezes nem param) e em péssimas condições (cadeiras estragadas, imundos, alguns até pegam fogo...).
Alguns ônibus demoram até 2 horas para passar (Exemplo 101C).

• Avenida das Américas é um caos. É muito desorganizada e perigosa. O trânsito chega a ficar parado durante 2
horas. A comunidade precisa do apoio da Transcon.

• Ruas e praças sem sinalização, principalmente a rotatória que liga Via Pádua, Sarandi e Princesa Izabel.
Sugestão  seria  colocar  semáforos.  As  empresas  colocam  seus  caminhões  em  qualquer  lugar  (Exemplo
Ortobom, Araujo e Ricardo Eletro.). As ruas são muito estreitas e não suportam os fluxos dos carros, ônibus e
caminhões. Sugestão: Reunião da Prefeita com os Empresários para que se chegue a um acordo.

• Funcionários da TranSimão são mal educados, não respeitam os usuários e por isso precisam de treinamento
para poder lidar melhor com a população.

• Não existem, apesar de já terem sido solicitadas: Duplicações da Via Pádua até o Carajás; Tornar a Av. Santa
Maria e a Águas Formosas mão única e colocar quebra-molas na rua Cinco e na Águas Formosas; Asfaltar as
ruas Um e Dois, em frente ao Ricardo Eletro (Chácaras Cotia).

• Não há uma divulgação ampla da criação e alteração de linhas e dos seus itinerários e horários.

• Não existe ligação entre bairros e nem entre localidades de BH, como por exemplo Pampulha, Venda Nova,
UFMG etc.

• Falta funcionário da Transcon para dar apoio

• PLENÁRIA: As linhas do DER não atendem a demanda da região 

• PLENÁRIA: Atuação do Conselho de Transporte não tem sido eficaz.

4.3.4. GRUPO 4 – CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO

PONTOS POSITIVOS

ο Ampliação  da rede  de  esgotos na região atendendo praticamente  toda  região e  a  conclusão  da  avenida
sanitária do Nacional  que  vai concentrar grande parte desta rede de esgoto.

ο O município possui uma boa coleta de lixo.

ο Políticas de remoção da população das áreas de risco com perspectivas de requalificação desta áreas urbanas.

ο Política de proteção dos mananciais e nascentes, evitando o desmatamento e ocupação.

PONTOS NEGATIVOS

• Desmatamento  ilegal  da  reserva  da  região  dos  bairros  Portal  do  Sol,  Cotia,  Cabral  e  Xangri-la,  com o
comprometimento de várias nascentes e lagoas.

• Rede de esgoto é insuficiente na região Nacional e falta sistema de tratamento de esgotos poluindo toda a
bacia da Pampulha.

• Falta conscientização  da população que  liga a  água pluvial ao esgoto e vice versa

• Falta implantar uma política ambiental nas escolas e como também uma campanha de educação ambiental
efetiva.

• Existência de áreas de risco na região do Morro do Cabrito

• Alagamento das regiões próximas aos córregos por falta de vazão. ( Ex. Córrego Munizes / Rua Joaima  /
Carajás)

• Falta cobertura de uma limpeza urbana efetiva nas áreas de vulnerabilidade social (vilas e Favelas)

• Fiscalização insuficiente para manutenção da política urbana

• PLENÁRIA: Poluição visual na região e existência de vários pontos de bota-fora.

• PLENÁRIA: Lançamento de resíduos de oficinas automotivas e lava-jatos na rede pluvial.

4.4. PLENÁRIA REGIONAL DO ELDORADO

4.4.1.  GRUPO 1 – CRESCIMENTO URBANO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E QUALIDADE
DAS ÁREAS RESIDENCIAIS  

PONTOS POSITIVOS
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ο Melhorias no acesso ao saneamento básico e acesso a moradia em parceria entre os governos federal  e
estadual e aprefeitura.

ο Melhorias das áreas de estacionamento e investimento em espaços públicos ociosos, melhorando inclusive a
segurança pública. 

ο Inclusão de projetos e programas que promovem uma educação cidadã

ο A discussão do Plano Diretor de 4 em 4 anos promove uma discussão atualizada sobre a cidade

PONTOS NEGATIVOS

• Crescimento desordenado da cidade

• Fiscalização precária do crescimento urbano e ambiental, falta de conscientização e pouco conhecimento da
população sobre o tema

• Atuação  de  construtoras  que  aumentam  a  demanda  por  infra-estrutura  urbana,  das  quais  é  exigida
contrapartida de valor baixo em relação à demanda criada;

• Falta segurança na periferia e região do Eldorado

• Falta fiscalização de poluição sonora

• Transporte público precário,  com necessidade de melhoria de linhas, redução de tarifas,  meio passe para
estudante

• Falta melhoria do atendimento da área da saúde, melhorando a qualificação dos profissionais que atuam na
área e  também falta provocar uma discussão acerca da gestão sobre a saúde

• Esvaziamento dos fóruns de discussão, com baixa participação da população

• PLENÁRIA: Falta rede de drenagem no Eldorado.

• PLENÁRIA: Existem problemas sério de drenagem por toda a cidade.

4.4.2.  GRUPO  2  –  LOCALIZAÇÃO  DAS  ATIVIDADES  E  EQUIPAMENTOS  URBANOS  (USO  DO  SOLO),
CENTROS, IDENTIDADES, ESPAÇOS PÚBLICOS, PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

PONTOS POSITIVOS

ο A revitalização da avenida João César trouxe bons resultados

ο A prefeitura fortalece os espaços públicos de referência e identidade da cidade

ο População participativa para discutir a gestão pública regional

ο As melhorias do governo contribuíram positivamente para a imagem da cidade

PONTOS NEGATIVOS

• Os condicionantes para grandes empreendimentos imobiliários instalados na cidade não são cumpridos e
fiscalizados

• Os centros regionais não estão completos (faltam bancos e correios) 

• Falta fiscalização quanto ás zonas de usos incômodos principalmente na avenida João César de Oliveira, que
está saturada (caminhões, ônibus)

• Sinalização  de  orientação  da  cidade  está  desatualizada  (placas  e  numeração  dos  estabelecimentos)  os
espaços públicos também estão defasados

• Excessiva especulação imobiliária que traz transtornos á população devido ao abandono dos lotes adquiridos e
públicos 

• Limitação de espaços culturais

• Faltam políticas públicas e funcionários que prezem pelos espaços naturais

• Faltam áreas de preservação natural bem como o comprometimento da população em relação a preservação.

4.4.3.  GRUPO  3  –  AS  ARTICULAÇÕES  INTERNAS  E  EXTERNAS  A  CONTAGEM  E  À  REGIÃO  E  A
MOBILIDADE DA POPULAÇÃO

PONTOS POSITIVOS

ο Construção do túnel da Água Branca, que desafogou o trânsito da região.

ο Melhora nos congestionamentos depois da modificação das mãos nas vias do Água Branca.

ο Criação da alça do JK. Ampliação da Av. João César de Oliveira e melhoria geral na Norte-Sul (Av. Olímpio
Garcia)

ο Acesso ao Parque São João e Eldorado pelo transporte público (linha 2580) está adequado.

PONTOS NEGATIVOS

90



• Falta fiscalização nos transportes públicos, principalmente nas áreas destinadas aos idosos e deficientes, e
fiscalização e construção de novas áreas de estacionamento.

• Problemas com as sinalizações em toda a região, principalmente nos cruzamentos da Av. João César e Av.
José Faria da Rocha, Rua Damas Ribeiro e Rotatória Norte-Sul.

• Faltam padronização  e cuidado  na manutenção  dos passeios  que possuem obstáculos  como entulhos  e
irregularidades e estão sem acesso aos deficientes, padronização das numerações e alteração dos nomes das
ruas.

• Falta de táxi lotação.

• Faltam linhas de ônibus para fazer a ligação entre os bairros e regionais (circulares). É necessário o aumento
do número de ônibus em cada linha e melhora do acesso para os deficientes físicos

• Falta de ciclovias e áreas para o passeio a pé.

• Congestionamento devido ao grande fluxo de veículos que são obrigados a passar  pelas poucas vias de
acesso ao Eldorado, com o intuito de ir a outras regiões ou municípios.

• Existência de becos e falta de travessas para encurtar o espaço físico entre as áreas da região.

4.4.4. GRUPO 4 – CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO

PONTOS POSITIVOS

ο Retirada da população das áreas de risco.

ο Construções das “Escolas infantis - CEMEI”

ο Revitalização das praças, investimentos em áreas verdes (parques) e criação de espaços para caminhada.

ο Programa de coleta seletiva em alguns prédios e escolas do município. (Secretaria de limpeza urbana)  

ο Participação do município junto aos programas habitacionais. (Minha casa, minha vida)

PONTOS NEGATIVOS

• Corte indevido de árvores. (por moradores e pelo poder público). Falta de proteção das áreas verdes.

• Número insuficiente de fiscais ambientais, de saúde e vigilância sanitária.

• Construções em áreas de APP. (Áreas de Preservação Permanente)

• Falta de um programa de educação ambiental, relacionada à coleta seletiva.

• Lançamento indevido de esgoto nos córregos. (Inclusive nos canalizados)

• Controle insuficiente sobre a poluição sonora e atmosférica. (Alvará)

• Faltam projetos voltados para o reaproveitamento das águas de chuva em construções.

• Excessiva impermeabilização do solo. 

• PLENÁRIA: Falta aplicar tecnologia mais avançada para o tratamento do lixo com geração de energia, embora
exista  em Contagem uma  empresa  que  desenvolve  a  tecnologia  de  tratamento  do  lixo  com geração  de
energia..

• PLENÁRIA: Excesso de burocracia para utilização dos parques com atividades educativas.

4.5. PLENÁRIA REGIONAL DO INDUSTRIAL 

4.5.1.  GRUPO 1 – CRESCIMENTO URBANO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E QUALIDADE
DAS ÁREAS RESIDENCIAIS

PONTOS POSITIVOS

ο As obras do PAC Arrudas e do Ferrugem, construção do conjunto habitacional para realocar os moradores das
áreas de risco e da região.

ο Entrega de títulos de regularização fundiária.

ο PIIN Plano de Intervenção Integrada Nacional

ο Implantação das academias nas praças e em áreas residenciais.

ο Implantação do Orçamento Participativo foi essencial para realização de obras dentro das áreas.

PONTOS NEGATIVOS

• Crescimento desordenado deu-se por falta de planejamento público.

• A partir da isenção do IPTU a cidade criou dois problemas: 1º diminuiu sua arrecadação, 2º tornou-se atrativa
para o seu crescimento populacional.
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• A criação da Cidade Industrial atraiu milhares de pessoas para o município que não receberam nenhum tipo de
planejamento para sua permanência na cidade 

• A falta de rigor para o não crescimento de alguns projetos habitacionais permitiu um aumento acelerado na
população desses locais (exemplo: Nova Contagem).

• Falta revitalização dos córregos e preservação das nascentes (ex: córrego Manoel Moreira na Vila Presidente
Vargas, 

4.5.2.  GRUPO  2  –  LOCALIZAÇÃO  DAS  ATIVIDADES  E  EQUIPAMENTOS  URBANOS  (USO  DO  SOLO),
CENTROS, IDENTIDADES, ESPAÇOS PÚBLICOS, PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

PONTOS POSITIVOS

ο A Feira de Artesanato do Bairro Amazonas;

ο O bom e  diversificado  centro  de  comércio  e  serviço  na  Av.  Tiradentes  e  de  comércio  na  Av.  Benjamim
Guimarães; e surgimento de centro de comércio na Rua Américo Leite;

ο A existência e a localização do Hospital Municipal e dos postos de saúde;

ο Nascentes, cidade inovando, melhorando e revitalizando

ο Pólo industrial

ο PLENÁRIA: Praças e parques revitalizados

PONTOS NEGATIVOS

• Difícil  acessibilidade  e  mobilidade  nas  Avenidas  Tiradentes  e  Benjamim  Guimarães  devido  a  grande
concentração de atividades e suas reduzidas dimensões;

• Falta o atendimento de Correios na região;

• Grande concentração no Bairro Jardim Industrial de empresas de metalurgia e siderurgia, que trazem grandes
incômodos para os moradores relativos à poluição sonora e do ar, intenso tráfego de caminhões pesados, e
também a destinação dos resíduos de efluentes que são jogados na rede de drenagem pluvial;

• Deficiência na drenagem pluvial na Av. Alvarenga Peixoto, Rua Tereza Gonçalves, Rua Dorinato Lima e Beco
da BR-381, com a ocorrência de frequentes inundações no período chuvoso.

• Acesso ruim ao Itaú Power Shopping, tanto de veículos como de pessoas

• Falta de espaços públicos no bairro Amazonas e Bandeirantes

• Falta de adaptação para mobilidade dos deficientes

• Falta de veículos de comunicação próprio de Contagem. 

4.5.3.  GRUPO  3  –  AS  ARTICULAÇÕES  INTERNAS  E  EXTERNAS  A  CONTAGEM  E  À  REGIÃO  E  A
MOBILIDADE DA POPULAÇÃO

PONTOS POSITIVOS

ο Sinalização perto das escolas foi bastante melhorada.

ο Arborização e melhoria dos passeios ao longo da Babita Camargos, Pça. da Cemig e Pça. do Trabalhador
melhorou significativamente a região.

ο Centralização de alguns aparelhos como os de educação,  saúde e administração na região da Tiradentes
ajudou muito o acesso da população que não precisa se locomover tanto para resolver assuntos diversos. Mas
ainda poderia haver maior centralização.

ο Intervenção no Teleférico c/ Pio XII, de ação rápida contra a chuva, que estraga as ruas, deve ser tomado
como exemplo para outros locais.

ο Implantação da alça do metro do Eldorado e travessia do Eldorado (João Cesar, próximo ao Hermes Pardini)

PONTOS NEGATIVOS

• Marquês de Paraná c/ Tiradentes é ponto de muitos acidentes e a principal causa é a falta de sinalização,
mesmo com a mobilização da população requerendo mudanças em relação a esta.

• Faltam ligações entre bairros, principalmente por falta de linhas de ônibus.

• Custo muito alto p/ transporte para Barreiro, Eldorado e municípios vizinhos, gerando, inclusive, a criação de
transportes clandestinos.

• As calçadas e passarelas apresentam-se em condições precárias, dificultando a mobilidade da população,
muitas vezes sendo inacessíveis e perigosas. Além disso, as calçadas, muitas vezes, são apropriadas por
mesas de bares e estabelecimentos similares.
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• Faltam melhores condições p/ o transporte e locomoção dos idosos e portadores de deficiências físicas, que
não têm garantido seu espaço no ônibus, sem assentos suficientes, sem lugar reservado. 

• Poder público não sinaliza devidamente as ruas e não as identifica. Faltam dispositivos de “traffic calming” para
redução da velocidade excessiva dos veículos.

• Há grande estrangulamento na região do Itaú Power Shopping, Alvarenga Peixoto, Benjamin Guimarães, JK,
Tiradentes, Av. Marte; e a grande circulação de veículos pesados na Manoel Gonçalves cria intenso trânsito.

• Mudanças de orientação das vias, sendo transformadas em contramão, sem antes a consulta da população,
sem anterior colocação de faixas ou uma devida comunicação, inclusive aplicando multas.

• Rua Dorinato Lima (Bairro Amazonas) e Benjamin Guimarães c/ Tiradentes inunda e impossibilita a passagem.

• Manutenção insuficiente das vias em vários lugares.

• Comunicação inadequada entre Executivo (TrasCon) e comunidade. 

4.5.4. GRUPO 4 – CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO

PONTOS POSITIVOS

ο Criação do programa Gentileza Urbana, tem ajudado na conscientização ambiental.

ο Educação ambiental nas escolas.

ο Coleta de lixo regular e eficiente. 

ο Defesa civil e a Secretaria de Habitação atuam de forma eficiente no município.

ο Controle de zoonoses feito pela secretaria de saúde é atuante.

ο O sistema de abastecimento de água tratada atende a população.

PONTOS NEGATIVOS

• A rede pluvial de Contagem é insuficiente e deixa a desejar, provocando alagamentos que são agravados pelos
entulhos nos passeios, resto de material de construção e falta de manutenção da rede.

• Falta  conscientização  ambiental  da  população  e,  inclusive,  dos  comerciantes,  que  não  acondicionam
adequadamente os resíduos.

• Deficiência da rede e tratamento de esgoto (doméstico e industrial)

• Inexistência de um programa de coleta seletiva do lixo.

• Apesar da prefeitura desapropriar as pessoas nas áreas de risco, ela não fiscaliza as  áreas desocupadas. 

• Atividades empresariais  incompatíveis  com o  zoneamento  determinado  pelo  município,  causando  poluição
sonora, do ar, da água, colocando em risco a saúde da população.

• Ineficiência dos serviços de poda e supressão de vegetação induzido a supressão clandestina.

4.6. PLENÁRIA REGIONAL DO RIACHO  

4.6.1. GRUPO 1– CRESCIMENTO URBANO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E QUALIDADE DAS
ÁREAS RESIDENCIAIS

PONTOS POSITIVOS

ο Melhoria no acesso às políticas publicas;

ο Infra-estrutura privilegiada em alguns pólos da cidade;

ο Isenção do IPTU, que favoreceu o crescimento da cidade;

ο Melhoria do acesso ao conhecimento da legislação ambiental e plano diretor no que tange às áreas protegidas;

PONTOS NEGATIVOS

• Falta de esclarecimento da população sobre as formas de acesso às políticas e uma maior/melhor participação
da população;

• Não  há  contrapartida  dos  grandes  empreendimentos  que  recebem  incentivos  do  poder  publico  para  se
instalarem;

• Falta  de acessibilidade dos bairros Flamengo e Jardim Riacho e adjacentes aos equipamentos públicos e
malhas viárias;

• No entorno dos pólos da cidade a população é menos assistida;

• A universalização da isenção do IPTU trouxe um crescimento acelerado;

• Falta de conhecimento de parte da população quanto a legislação ambiental; 

• Faltam estabelecimentos de ensino médio de responsabilidade do governo estadual;
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• Verticalização e industrialização de algumas regiões a exemplo do bairro Jardim Riacho.

4.6.2.  GRUPO  2  –  LOCALIZAÇÃO  DAS  ATIVIDADES  E  EQUIPAMENTOS  URBANOS  (USO  DO  SOLO),
CENTROS, IDENTIDADES, ESPAÇOS PÚBLICOS, PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

PONTOS POSITIVOS

ο O comércio acompanha o crescimento populacional tornando-se um comércio dinâmico

ο Revitalização das praças viabilizou o espaço de convivência

ο Rua Rio Comprido tornou-se mão única

ο Comércio tradicional que coexiste com grandes comércios

PONTOS NEGATIVOS

• Falta de policiamento 

• A pedreira está abandonada e se torna ponto de práticas ilícitas uma vez que o local não possui segurança. 

• Falta de um estudo viário para a região 

• Falta de investimentos na preservação e ampliação histórica e cultural da cidade

• Faltam bancos, casas lotéricas e correios

• Inexistência de espaços culturais 

• Faltam áreas verdes e as que existem não são preservadas 

• Faltam lixeiras nas ruas da região.

4.6.3.  GRUPO  3  –  AS  ARTICULAÇÕES  INTERNAS  E  EXTERNAS  A  CONTAGEM  E  À  REGIÃO  E  A
MOBILIDADE DA POPULAÇÃO

PONTOS POSITIVOS

ο A ligação com BH é boa e com Betim também, principalmente no transporte público

ο A Rio Comprido mudou de sentido e isso melhorou o trânsito

ο A sinalização melhorou, mas ainda não está ideal

ο A construção do túnel de ligação entre os bairros Água Branca e Morada Nova, que facilitou o acesso ao
Ressaca e Nacional.

PONTOS NEGATIVOS

• A ligação dentro da regional não é boa e com outros bairros e regionais da Cidade também não. Não tem
ligação com alguns municípios limítrofes.

• Algumas linhas de ônibus têm horários irregulares.

• Falta  regulamentação  das  áreas  de  estacionamento  e  não  existe  fiscalização  pra  todos  os  bairros,
principalmente na Rio Negro e Rio Verde

• Alto número de mortes no anel rodoviário e as pessoas da cidade usam o anel. Existem poucas passarelas na
381.  Muitos  acidentes  na  Xingu  com  Paraopeba,  e  Paraopeba  com  Rio  Pardo,  por  falta  de  sinalização
adequada.

• Gargalos  principalmente  nos horários  de pico  no acesso  a  381,  anel  rodoviário,  antiga  Praça  Aimoré  ou
Cardoso e na entrada do Itaú Power Shopping.

• Muito trânsito dentro do próprio município e vai aumentar com a construção de outros shoppings, hotéis, etc

• Problema com ônibus que passam em vias estreitas, mal conservadas e de mão dupla, principalmente na
Xingu e Paraná

• Falta  de acessibilidade  para idosos e  deficientes  nos equipamentos urbanos e ruas e  passeios  estreitos,
estragados e com muitos obstáculos.

4.6.4. GRUPO 4 – CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO

PONTOS POSITIVOS

ο Revitalização das praças em áreas de grande fluxo.

ο Coleta de lixo

ο Academias da cidade. Continuar implantação 

ο Avanços das políticas públicas.

PONTOS NEGATIVOS

• Poluição visual, atmosférica e sonora.
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• Impermeabilização do solo causando enchentes

• Poda de arvores e capina de rua são insuficientes

• Acúmulo de lixo e entulhos em lotes vagos e vias públicas.

• Falta de urbanização da área de risco na Vila Lempp e Vila Frigodiniz

• Falta implantação da coleta de lixo seletiva

• Falta educação ambiental

• Falta arborização da região

• PLENÁRIA: Falta medida eficaz da administração para coibir o abandono dos lotes vagos.

• PLENÁRIA:  Abandono  e  falta  de  manutenção  nos  lotes  vagos  no  Bairro  Jardim  Riacho  (especulação
imobiliária)

• PLENÁRIA: Falta de acessibilidade para deficientes nas obras de revitalização das praças.

4.7. PLENÁRIA REGIONAL DO PETROLÂNDIA

4.7.1. GRUPO 1– CRESCIMENTO URBANO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E QUALIDADE DAS
ÁREAS RESIDENCIAIS

PONTOS POSITIVOS

ο Nos últimos quatro anos aumentaram as discussões sobre o crescimento, maior investimento em saneamento
básico e educação, saúde, lazer, moradia e mobilidade urbana.

ο A população de baixa renda teve maior acesso a moradia principalmente com os programas sociais como:
Minha casa minha vida e programa de arrendamento e a retirada dos moradores das áreas de risco

ο Várzea das Flores como ponto turístico, funciona também como atração para o crescimento urbano.

ο A região se diferencia pela facilidade de financiamento e isenção de impostos (IPTU) para a residência.

PONTOS NEGATIVOS

• Existem problemas de regulação e a falta de fiscalização resulta na ocupação desordenada.

• A oferta de serviços públicos não foi suficiente para o grande crescimento da população.

• Com o crescimento desordenado, as nascentes e mananciais foram bastante poluídas e houve diminuição e
ocupação irregular das áreas verdes, que não foram respeitadas. 

• O acesso ao saneamento básico ainda não é satisfatório.

4.7.2.  GRUPO  2  –  LOCALIZAÇÃO  DAS  ATIVIDADES  E  EQUIPAMENTOS  URBANOS  (USO  DO  SOLO),
CENTROS, IDENTIDADES, ESPAÇOS PÚBLICOS, PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

PONTOS POSITIVOS

ο Ocorreram algumas mudanças depois do plano diretor, pois houve um aumento da população na região com a
construção  de  conjuntos  habitacionais,  como  conseqüência  isso  trouxe  mais  comércio  para  a  região.
Ocorreram também investimentos públicos na educação (escola) e na saúde (policlínica).

ο A região conta com um bom número de equipamentos de lazer, o Petrolândia tem praças públicas, centros poli
esportivos,  campos  de  futebol  (Sapucaia,  Águia  de  Ouro  e  Tropical  II)  lagoa  Várzea  das  Flores,  e  em
Contagem: shoppings, cinemas, parque ecológico.

ο Itaú Power shopping, big shopping, Ceasa, centro comercial Eldorado, várzea das flores, matriz são Gonçalo
(centro  de  contagem,  significam  crescimento  e  desenvolvimento,  espaço  de  encontro,  lazer,  convívio.  A
avaliação e de que eles são fortalecidos como referências. Eles melhoram a paisagem urbana de Contagem.

ο Nos pensamos que a identidade de Contagem e boa, pois é um bom lugar para morar.

PONTOS NEGATIVOS

• A região tem dois pólos comerciais principais localizados no Petrolândia e são Luiz. No entanto faltam alguns
tipos de atendimentos, principalmente como bancos,loterias e cartório. Na região do tropical faltam atendimento
de padaria.

• Os comércios e serviços são bons na região. Entretanto causam alguma dificuldade a falta de segurança
pública,  a  limpeza  pública,  e  também traz  um pouco de dificuldade o acesso  a esses serviços devido  à
precariedade do transporte coletivo.

• A região tem um bom números de empregos mas apenas uns 20% de sua população trabalha nela, o restante
vai para fora, principalmente BH eldorado e Betim. Isso ocorre por que não há qualificação para os empregos
existentes, exceto para o ramo da construção civil, para o qual falta Mao de obra.
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• A cidade apresente uma grande quantidade de empregos que atende a toda população, so que por questão
salarial as pessoas vão para outros centro. A situação poderia ter uma melhora com uma regionalização da
qualificação profissional.

• Existem atividades que trazem um grande grau de incomodidade para a população, entre elas tem-se as
empresas  de  reciclagem instaladas  no  bairro  Tropical,  que  jogam seus  resíduos  na  rua,  o  que  provoca
entupimentos na rede de drenagem. Também às vezes elas queimam esse resíduos,  o  que traz grandes
transtornos para a população. Tudo isso é provocado pela falta de fiscalização dessas atividades.

• Apesar da existência de espaços públicos na região, as condições de acesso, por ser periferia, são piores:: as
ruas são estreitas, sinalização ruim, transporte coletivo precário.

• Alguns  espaços públicos no Município não estão bem  conservados e tratados. Um exemplo é a não execução
do projeto do parque ecológico do Sapucaia II  pelo  poder  publico.  Os cachorros pioram as condições de
limpeza e conservação das praças e a manutenção não resolve o problema. Falta carrocinha para recolher os
animais de rua, que dificultam a convivência, assim como a ocupação desses espaços por moradores de rua.
Falta também um trabalho de conscientização da população, para evitar a depredação destes espaços

• Riquezas culturais e ambientais de Contagem importantes para a população da região estão ameaçadas, como
Várzea das Flores e parque do Sapucaia II.

4.7.3.  GRUPO  3  –  AS  ARTICULAÇÕES  INTERNAS  E  EXTERNAS  A  CONTAGEM  E  À  REGIÃO  E  A
MOBILIDADE DA POPULAÇÃO

PONTOS POSITIVOS

ο As vias que ligam Contagem aos municípios vizinhos estão em boas condições.

ο Entre os bairros desta região as ligações viárias são boas

ο Houve melhoria na construção de vias e avenidas sanitárias 

PONTOS NEGATIVOS

• A ligação entre os municípios deixa a desejar, principalmente devido à precariedade no serviço de transporte
publico.

• A ligação entre bairros é precária devido à barreira dificultadora do transporte publico, com a inexistência de
linhas que promovam essa integração, e quando existem são insuficientes.

• Há pontos de estrangulamento viário como a via expressa nos horários de pico e a ligação entre o bairro São
Luiz e Betim pelo fluxo intenso, além das ruas que dividem Betim e Contagem (Mato Grosso, Tapajós, Rodovia
Eduardo Azeredo e Rua Simonesia).

• Entre os bairros desta região, as ligações viárias demandam melhor sinalização.

• Faltam ciclovias para os deslocamentos de bicicleta e muitas vezes as calçadas são impróprias para o trânsito
de pedestres.

• Faltam linhas de ônibus, não há oferta  de metrô e a distância  entre os horários dificulta a mobilidade da
população.

• Falta ônibus com circulação Via Expressa – Belo Horizonte.

• Falta de pontos de taxi na região.

• As calçadas e o transporte público não são satisfatórios dentro dos bairros. 

4.7.4. GRUPO 4 – CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO

PONTOS POSITIVOS

ο A prefeitura em parceria com a comunidade tem tomado as devidas providencias para coibir ações que venham
gerar áreas de risco.

ο As maiores conquistas da nossa região foram os investimentos na bacia do Imbiruçu e Parque Tropical.

PONTOS NEGATIVOS

• O bairro Nascente Imperial não é assistido. Falta água e luz. Não tem infra-estrutura nenhuma, o que é o
básico para o ser humano. Falta reconhecimento do bairro.

• Falta coleta e o tratamento dos esgotos também na Bacia do Imbiruçu.

• Falta coleta seletiva na região.

• A preservação das praças, áreas verdes, parques, nascentes é deficiente.  Falta mais atuação da Comparq,
parcerias público privada e uma efetiva fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente.

• Falta rigor na ações do Poder público  no  controle do crescimento exagerado e sem infra estrutura, que
danifica o meio ambiente.
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• Faltam parcerias entre poder público e sociedade civil para a educação ambiental .

• Avaliação do saneamento do Petrolândia: 

� Abastecimento de água – nota 9 (exceto o bairro Nascente Imperial).

� Esgoto sanitário – nota 7 (exceto o bairro Nascente Imperial)

� Drenagem – nota 5 (Rua Ref do Planalto no Petrolândia tem problemas serio de drenagem)

� Limpeza urbana – nota 5 (exceto o bairro Nascente Imperial)

� Controle de vetores –  nota 5

• Inexistência de um sistema de coleta de cães e gatos.

4.8. PLENÁRIA REGIONAL DA SEDE 

4.8.1. GRUPO 1– CRESCIMENTO URBANO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E QUALIDADE DAS
ÁREAS RESIDENCIAIS

PONTOS POSITIVOS

ο A atuação em áreas de risco nos bairros Funcionários, Maria da Conceição, Beija-flor, Beatriz, Vila Maribondo,
Nova Contagem e Barroquinha.

ο Relocação considera as raízes culturais das pessoas.

ο Melhorias dos bairros: Vila Barroquinha, Funcionários, Praia, Quintas Coloniais, Chácaras Coloniais, Jardim
Marrocos, Ouro Branco e Chácara Del Rey

ο Houve  melhorias no acesso à moradias, no entanto falta divulgação das políticas públicas.

PONTOS NEGATIVOS

• Ausência de regulação de moradias, empresas e/ou Indústrias nas margens da Várzea das Flores.

• A isenção de IPTU contribui para o crescimento acelerado do município

• A atuação das grandes construtoras  em Contagem não tem sido  avaliada.  Elas  não têm cumprido  a  Lei
Orgânica da Municipal.

• O zoneamento  do  Bairro  Ouro  Branco  dificulta  a  regularização  dos terrenos existentes:  ou porque foram
desmembrados,   informalmente em lotes menores do que o permitido pelo zoneamento ou porque possuem
mais de uma residência por lote em um zoneamento que não permite ocupação multifamiliar. 

• Falta revisão do zoneamento da região da sede.

• Faltam ações para coibir o fracionamento de lotes ou áreas na Bacia de Vargem das Flores. 

4.8.2. GRUPO 2 – LOCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EQUIPAMENTOS URBANOS (USO DO SOLO),
CENTROS, IDENTIDADES, ESPAÇOS PÚBLICOS, PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

PONTOS POSITIVOS

ο Avaliação positiva da área cultural e da criação de novas praças.

ο Atuação positiva na Política Pública voltada para Esporte e Lazer.

ο O  bairro  Bernardo  Monteiro  foi  revitalizado:  praças,  ,  posto  médico,  reivindicação  do  CEMEI  Centro
Educacional Municipal infantil; Novos prédios.

ο Criação de academias públicas nas praças;

ο A sensação de insegurança não é tão grande;

PONTOS NEGATIVOS

• Falta a criação de uma Secretaria de Cultura.

• Eldorado  é  o  centro  referência  em comércio.  Alguns produtos não são  encontrados.  Há  necessidade  de
aumentar a diversificação no Eldorado;

• Necessidade de melhorias nos serviços de saúde (distribuição espacial) por exemplo, os moradores do bairro
Fonte Grande são atendidos no Petrolândia 

• A infra-estrutura central possui  rede viária insuficiente para estabelecer atividades comerciais, o acesso de
veículos é dificultado devido a falta de estacionamentos;

• Belo  Horizonte  ainda  é  a  principal  centralidade  para  a  região.  Contagem  precisa  ter  sua  centralidade
fortalecida;

• O espaço e a geografia da Sede não permitem a ampliação de atividades de comércio e serviços, falta de
espaços, calçadas pequenas, mesas de bares;
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• A cidade não apresenta atividades suficientes para empregar sua população, apesar das iniciativas em relação
às atividades de lazer  e  a  pessoas não qualificadas para as  vagas.  É  preciso  melhorar  a  qualificação e
aumentar o número de vagas;

• Falta mais incentivo para a prática de esporte e lazer.

• Falta espaço público para grandes eventos em Contagem.

4.8.3.  GRUPO  3  –  AS  ARTICULAÇÕES  INTERNAS  E  EXTERNAS  A  CONTAGEM  E  À  REGIÃO  E  A
MOBILIDADE DA POPULAÇÃO

PONTOS POSITIVOS

ο Melhoria do trânsito na Sede

PONTOS NEGATIVOS

• Ligação viária entre Contagem e os municípios vizinhos é melhor que a ligação interna. A cidade é seccionada
pelas grandes vias. Passagem e grandes vias dificultam acesso de bairro a bairro.

• Pontos de estrangulamento: Via Expressa, VM5, saída dos bairros Bernardo Monteiro e Fonte Grande.

• Ligação entre Contagem e os municípios vizinhos está cada dia pior, principalmente nos horários de pico.

• Falta  de espaço para a  criação de ciclovias.  Assim é inviável  andar  de bicicleta,  pois  os  motoristas não
respeitam.

• Conflito entre pedestre e automóvel na área central (falta de sinalização e controle para pedestre).

• Falta de sinalização por placas instrutivas (orientação).

• Necessidade de ampliação do metrô do Eldorado até Betim.

• Vias importantes projetadas ainda não saíram do papel: Rodo Anel,  Av. Maracanã e Avenida Caesalpinia
Echinata, Camilo Alves, aprovada em 1969.

• Faltam alças de ligação da Via Expressa com o Eldorado, passando pelo Parque São João e outra que ligue o
Bairro Bernado Monteiro a alça viária.

• Duplicação do trecho entre a Via Expressa e o viaduto da BR 040. 

4.8.4. GRUPO 4 – CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO

PONTOS POSITIVOS

ο Avaliação positiva da revitalização de córregos e não priorização de sua canalização

ο Melhoria do acesso ao saneamento básico, especialmente limpeza urbana.

PONTOS NEGATIVOS

• Falta implantação de Coleta Seletiva e desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental.

• Barulho das empresas no bairro Bernardo Monteiro; Falta isolamento acústico nas empresas que produzem
ruídos e a criação de legislação pertinente;

• Preocupação com a manutenção das áreas verdes e áreas históricas da cidade. 

• Falta estudos de impacto ambiental e de vizinhança e a exigência de licenciamento ambiental;

• Falta fiscalização dos equipamentos (filtros) das indústrias;
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ANAIS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

ANEXO 5

LEITURA COMUNITÁRIA REALIZADA NA PLENÁRIA EMPRESARIAL

CRESCIMENTO URBANO 

• Crescimento populacional não significa necessariamente melhoria da cidade. É preciso focar o crescimento
qualitativo da cidade.

• O crescimento populacional deve ser acompanhado da geração de emprego. 

• A não cobrança de IPTU residencial sobrecarrega quem paga o IPTU não residencial e lotes vagos e estimula
o acréscimo populacional, sem auferir receita.

• O mercado imobiliário produz de acordo com a demanda de mercado, que no caso de Contagem se concentra
em edifícios de 3 e 4 pavimentos. Essa demanda mudará quando a cidade oferecer recursos e infraestrutura
para uma população que demande maior verticalização (o que pode ser melhorado com os recursos do IPTU).

BACIA DE VARGEM DAS FLORES

• Na  Bacia  de  Vargem  das  Flores,  encontra-se  dificuldade  de  ocupação  de  terrenos  em  contraponto  a
preservação da Represa de Vargens das Flores. 

• É necessário definir o que se quer em termos de crescimento na Bacia de Vargem das Flores.

CENTROS 

• A Cidade Industrial foi objeto de revitalização, mas ainda carece de melhorias. 

• Grandes áreas destinadas ao uso industrial estão subutilizadas.

SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE 

• Dificuldade no trânsito, também no transporte de passageiros, com grande intervalo de tempo para percorrer
pequenos percursos. 

• Preocupação com a questão do trânsito, com a realização de grandes obras viárias.

• É necessário resolver a questão viária na interseção da Helena Vasconcelos e Via Expressa, Via Expressa com
Ápio Cardoso, João César com Praça Paulo Pinheiro Chagas, BR-381 próximo ao Carrefour (ligação com o
Jardim Riacho), Av. das Américas, via de acesso ao viaduto sentido Jardim Riacho/Riacho. Falta melhoria de
sinalização e fiscalização.

• É necessário desviar o trânsito de passagem, evitando os reflexos do grande tráfego de caminhões pela cidade
(Ex: Rodoanel, com as devidas medidas de proteção de suas margens visando a proteção do manancial de
Vargem das Flores)

• É preciso pensar em corredores de tráfego exclusivo para transporte de passageiros e outros mecanismos que
privilegiem o transporte público.

• É preciso fazer um planejamento prevendo a implantação do Rodoanel, e possibilitando a sua articulação com
o sistema viário existente.

GESTÃO 

• Dificuldades de licenciamento e aprovação dos projetos, desestimulando novos empreendimentos e estimula a
informalidade

• A questão da cobrança do IPTU implica uma maior mobilização para convencimento político tanto no executivo
quanto no legislativo.

• É necessário  criar  mecanismos  para  a  cobrança  de  IPTU residencial  com  revisão  da  planta  de  valores
imobiliários. 

• É necessário melhorar a questão da flexibilização do uso para as pequenas empresas.
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• É necessário imprimir maior agilidade nos processos, sem perder de vista o que o município quer com relação
ao seu crescimento.

• É necessário que o poder executivo aponte os canais para a participação da sociedade civil.
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ANAIS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

ANEXO 6

DELEGADOS NOMEADOS

A – DELIBERAÇÃO COMPUR Nº 001/2011

Dispõe  sobre  a  designação  de  delegados  da  II
Conferência Municipal de Política Urbana.

O PRESIDENTE da II Conferência Municipal de Política Urbana e do Conselho Municipal de
Política Urbana - COMPUR, no uso de suas atribuições legais; 

Considerando o disposto no Artigo 5º do Anexo Único da Resolução do COMPUR nº
003/2010; e

Considerando a necessidade de dar publicidade dos nomes dos delegados eleitos nas
Plenárias  Regionais e Plenária Empresarial,  bem como dos delegados indicados pelo
Executivo e Legislativo e dos delegados natos membros do COMPUR;

DESIGNA:

Art. 1º – São delegados natos os seguintes membros do Conselho Municipal de Política Urbana
- COMPUR:
I – representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU:

a) Isnard Monteiro Horta – titular;
b) Maria Auxiliadora de Miranda Vieira – suplente;

II – representando a Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Urbana - SAGEURB:
a)Tania Maria de Araújo Ferreira – titular;
b) Luciane Mitraud Carvalho –  suplente;

III - representando a Secretaria Municipal Adjunta de Habitação - SAHAB:
a) Antônia Puertas Jimenez – titular;
b) Vinícius Figueiredo Henrique - suplente;

IV - representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA:
a) Jander Muniz Filaretti – titular;
b) Márcio Roberto Lima –  suplente;

V - representando a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon:
a) Hermiton Quirino da Silva – titular;
b) Jeferson Sales de Carvalho – suplente;

VI - representando a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS:
a) Leonardo Borges Castro – titular;
b) José Geraldo de Araújo Lima – suplente;

VII - representando a Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem - ConParq:
a)Célia Cristina Zatti Lima – titular;
b) Antônio Joaquim de O. Neto – suplente;
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VIII - representando a Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN:
a) Marcelo de Souza R. Machado – titular;
b) Dalbo Diaquins Gonçalves – suplente;

IX - representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDECON:
a) Leonardo Antunes da Conceição – titular;
b) Maria Lopes dos Santos Dutra – suplente;

X - representando a Secretaria Municipal de Governo – SEGOV:
a) Hamilton Reis – titular;
b) Atílio Antônio Belote – suplente;

XI - representando a Câmara Municipal:
a) Ivayr Nunes Soalheiro – titular;
b) José Roberto Ribeiro – suplente;
c) Gustavo Cunha Gibson – titular;
d) Avair Salvador de Carvalho – suplente;

XII - representando o Conselho do Orçamento Participativo:
a) José Gomes Roberto – titular;
b) Carlos Roberto Silva Fonseca – suplente;

XIII - representando o movimento por moradia:
a) Lúcia de Fátima Ribeiro Ferreira – titular;
b) Julia Lopes de Souza – suplente;

XIV - representando o movimento por transporte público:
a) Antônio Alves Diniz – titular;
b) Vangio Aparecido Barcelos – suplente;

XV - representando as Organizações Não-Governamentais de cunho ambientalista:
a) Márcia Labatti Galvão – titular;
b) Wilson Geraldo Gonçalves – suplente;

XVI - representando as associações comunitárias de bairros:
a) Mário Guimarães Filho – titular;
b) Joseldino Pires de Souza – suplente;

XVII – representando o setor empresarial:
a) Bruno Xavier Barcelos Costa – titular;
b) Geraldo Linhares Júnior – suplente;
c) Cássio Braga Santos –titular;
d) Leôncio Correia Filho – suplente;
e) Edilton Pires Bispo – titular;
f) Isidoro Afonso de Araújo Lima – suplente;
g) Egmar Pereira Panta – titular;
h) Sérgio Mariano da Silva – suplente;

XVIII - representando as entidades de ensino superior:
a) Carlos Magno Ribeiro – titular;
b) Heloisa Maria Gonçalves Lopes – suplente;

XIX - representando as  entidades representativas de categorias de profissionais liberais:
a) Regina Maria da Silva – titular;
b) Fabiana Aparecida Garcia – suplente;
c) João Batista Ribeiro da Silva – titular;
d) Inácio Loyola – suplente.

Art. 2º – São delegados indicados pelo Executivo Municipal:
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a) Adebal de Andrade Junior – titular;
b) Alessandra Brandão Souza – titular;
c) Carlos Eduardo de Oliveira – titular;
d) Eduardo Eustáquio de Morais – titular;
e) Edwaldo Marcus Novais de Carvalho - titular;
f) Floriana de Fátima Gaspar – titular;
g) Frederico Ricardo F. Carneiro – titular;
h) Geraldo Antonio de Paula – titular;
i) Gildete Martins – titular;
j) Glória de Fátima Lopes – titular;
k) José Rodrigues da Silva -- titular;
l) Marcelo Lino da Silva – titular;
m) Maria José Filardi Victoriano – titular;
n) Patricia da Conceição Ribeiro Cassim - titular;
o) Vera Lucia P. Gonçalves – titular;
p) Wander Batista Silva – titular;
q) Alsiana Gomes Moreira – suplente;
r) Carlos Marques de Castro – suplente;
s) Carolina Dellamare Batista Scarpelli – suplente;
t) Daniel Alves Sant Ana – suplente;
u) Lorena Valadares Bahia Costa – suplente;
v) Maria Thereza C. Mesquita Sampaio – suplente;
x) Miguel Antonio Lamolha – suplente;
y) Talassa Carvalho Andrade – suplente.

Art. 3º – São delegados indicados pelo Legislativo Municipal:
a) Alessandro Henrique Ferreira – titular;
b) Ciro Wellington de Campos – titular;
c) Gil Antônio Diniz – titular;
d) Jerson Braga Maia – titular;
e) João Bosco Câncio – suplente;
f) Obelino Marques da Silva – suplente.

Art. 4º – São delegados da Sociedade Civil eleitos na Plenária Empresarial:
a) Alfredo Marques Diniz – titular;
b) Antônio Diniz – titular;
c) Cristiano Elois – titular;
d) Elza Caldeira Leite – itular;
e) Evandro Veiga Negrão De Lima Junior - titular;
f) Francisco Brant de Jesus – titular;
g) José Roberto Gomes Romêro – titular;
h) Reginaldo de Almeida Solls – titular;
i) Riciere Malagoli Filho – titular;
j) Ronaldo Ferreira De Souza – titular;
k) Rony Anderson de Andrade – titular;
l) Tania Maria Costa Vieira – titular;
m) Umberto Nogueira – titular;
n) Wilson Reis Conto – titular;

10



o) Amarildo de Oliveira – suplente;
p) Amarildo José da Silva – suplente;
q) Andre Campos – suplente;
r) Laerte Portugal – suplente;
s) Leonídio Soares – suplente;
t) Maria Rita Sueli Passos Santana – suplente;
u) Rogerio Faria Gontijo – suplente.

Art. 5º – São delegados da Sociedade Civil eleitos nas Plenárias Regionais:
I – representando a Região Administrativa do Eldorado:

a) Cecília Rute de Andrade Silva – titular;
b) Francisco Bonifácio – titular;
c) Ivanete Matozinhos Ferreira – titular;
d) Joanizio Jardim de Oliveira – titular;
e) José Divino Gomes Luiz – titular;
f) José Simão Filho – titular;
g) Marcos Filipe Pinheiro de Lima – titular;
h) Wilson Geraldo Gonçalves – titular;
i) Alice Magda Gontijo Coelho – suplente;
j) Arida Ribeiro – suplente;
k) Laercio dos Santos – suplente;
l) Robson Barbosa de Souza – suplente;

II – representando a Região Administrativa do Industrial:
a) Aurelino Carlos Fernandes – titular;
b) Ciro J. Araújo – titular;
c) Gabrielly Kettryn de Freitas – titular;
d) Maria de Fátima Dias Moreira – titular;
e) Marilze Amorim Pereira – titular;
f) Marta de Farias Vieira – titular;
g) Wesley Cardoso Teixeira – titular;
h) Antonio Cherubim Ferreira – suplente;
i) Eduardo Gomes Moreira –  suplente;
j) Franklin Bitencourt – suplente;
k) Thiago Fabiona de Souza – suplente;

III – representando a Região Administrativa do Nacional:
a) Albaniza Pereira Wada – titular;
b) Antonio Messias Filho – titular;
c) Margareth Rodrigues Schaefer – titular;
d) Marinez Ferreira Gomes – titular;
e) Shirley Souza Lopes – titular;
f) Vagner José Queiroga Menglovitz – titular;
g) Amellia Lucia de Castro Melo – suplente;
h) Laura Mello Monteiro – suplente;
i) Silvana de Fátima Souza Costa – suplente;

IV – representando a Região Administrativa do Petrolândia:
a) Adão Esmeria Lima. Oliveira – titular;
b) Ângela Maria da Silva – titular;
c) Ivanir Pinheiro – titular;
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d) Marcio O. Junior – titular;
e) Rômulo Duarte da Silva – titular;
f) William Limone – titular;
g) Iremar do Carmo Teixeira – suplente;
h) José Dumaz Thomaz – suplente;
i) Roberto Pereira – suplente;

V – representando a Região Administrativa da Ressaca:
a) Carlos Alberto Ferreira da Silva – titular;
b) Emerson Luiz de Jesus – titular;
c) Eva Silva – titular;
d) Igor Handan – titular;
e) José Adauto da Silva – titular;
f) Laurinda Pereira da Silva dos Santos – titular;
g) Madalena Afonso da Silva Reis – titular;
h) José Maria Fernandes – suplente;
i) Luiz  André Vilela – suplente;
j) Maria das Graças Souza – suplente;
k) Nelson José de Oliveira – suplente;

VI – representando a Região Administrativa do Riacho:
a) Jonas Pinheiro de Araújo – titular;
b) Flávio Henrique Gomes de Freitas – titular;
c) Carlos Eduardo Coutinho – titular;
d) Corália Maria de Lima Cardoso – titular;
e) Augusto Alves Gomes – titular;
f) Lenita Campos de Araújo – titular;
g) Crisaldo Ávila – suplente;
h) Nercino Bento – suplente;
i) Renato Eudes Reis – suplente;

VII – representando a Região Administrativa da Sede:
a) Rônei César – titular;
b) Jane Mary Soares – titular;
c) Ivo Ribeiro Black – titular;
d) Vânia Marques Diniz – titular;
e) Maurício Francisco de Paula – titular;
f) Ivan Luis Vieira de Araújo – titular;
g) Heitor Antônio Resende – suplente;
h) Anete Bruno – suplente;
i) Marilda Antônia de Paula – suplente;

VIII – representando a Região Administrativa de Vargem das Flores:
a) Roseli Pereira da Silva – titular;
b) Dalva Neves – titular;
c) Maria das Graças Custódio – titular;
d) Maria Helena Alves – titular;
e) Cássia Amaral de Morais Sousa – titular;
f) Aguinaldo Alves Figueiredo – titular;
g) Alzemar Mendes Lopes – suplente;
h) Neuza aparecida santos carvalho – suplente;
i) Marinalva Mangueira de Souza – suplente.
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Contagem, 31 de março de 2011.

ISNARD MONTEIRO HORTA

Presidente da II Conferência Municipal de Política Urbana 

Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR

B – DELIBERAÇÃO COMPUR Nº 002/2011

Altera a Deliberação COMPUR Nº 001/2011 que dispõe
sobre  a  designação  de  delegados  da  II  Conferência
Municipal de Política Urbana.

O PRESIDENTE da II Conferência Municipal de Política Urbana e do Conselho Municipal de
Política Urbana - COMPUR, no uso de suas atribuições legais; 

Considerando  o  disposto  no  Artigo  5º  do  Anexo  Único  da  Resolução  do
COMPUR nº 003/2010;

Considerando  a  alteração  de  membros  do  COMPUR  conforme  Decreto
1704/2011; e

Considerando a necessidade de dar publicidade dos nomes dos delegados eleitos
nas  Plenárias  Regionais  e  Plenária  Empresarial,  bem  como  dos  delegados
indicados  pelo  Executivo  e  Legislativo  e  dos  delegados  natos  membros  do
COMPUR;

RESOLVE:

Art.  1º  – Alterar  a  Deliberação COMPUR Nº 001/2011, que dispõe sobre a designação de
delegados para a II Conferência Municipal de Política Urbana, com o objetivo de atualizar os
delegados  alterados  na  composição  do  COMPUR,  bem  como  modificar  a  indicação  dos
delegados representantes do Executivo Municipal, da seguinte forma: 

“Art. 1º – São delegados natos os seguintes membros do Conselho Municipal de Política
Urbana – COMPUR:
.....................
III - representando a Secretaria Municipal Adjunta de Habitação - SAHAB:

a) Vinícius Figueiredo Henrique – titular;
b) Cláudia Gontijo de Andrade – suplente;

......................
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V -  Representando  a  Autarquia  Municipal  de  Trânsito  e  Transportes  de  Contagem  -
TransCon:
......................
b) Alessandra Brandão Souza Lima – suplente;
…..................

Art. 2º – São delegados indicados pelo Executivo Municipal:
.....................
b) Carlos Marques de Castro – titular;
.....................
k) Rodney Ferreira Dias - titular;
.....................
r) Miriam Tereza Dias Diniz Silva– suplente;
.....................
u) Cláudio Vanderly de Sousa – suplente;
v) Alex Levy Ferreira – suplente;
. .....................”

Contagem, 31 de outubro de 2011.

ISNARD MONTEIRO HORTA

Presidente da II Conferência Municipal de Política Urbana 

Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR
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ANAIS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

ANEXO 7

DELIBERAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA FINAL 

DELIBERAÇÃO COMPUR Nº 003/2011

Dispõe sobre a data, horário e local da Plenária Final da
II Conferência Municipal de Política Urbana.

O PRESIDENTE da II Conferência Municipal de Política Urbana e do Conselho Municipal de
Política Urbana - COMPUR, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no
parágrafo 2º do Artigo 6º do Anexo Único da Resolução do COMPUR nº 003/2010; 

DELIBERA:

Que a Plenária Final da  II Conferência Municipal de Política Urbana será realizada no dia 05
de novembro de 2011, no FUNCICI, na Rua Hum, número 303, Bairro Santa Maria, de 8:00 às
13:00 horas, para deliberação sobre as Propostas e Emendas para atualização do Plano Diretor.

Contagem, 31 de outubro de 2011

__________________________________________________

ISNARD MONTEIRO HORTA

Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU
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ANAIS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

ANEXO 8

REGULAMENTO DA PLENÁRIA FINAL 

REGULAMENTO DA PLENÁRIA FINAL DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
POLÍTICA URBANA

Disposições Preliminares

Art. 1° A Plenária Final da II Conferência Municipal de Política Urbana tem o objetivo de deliberar
sobre as propostas para atualização do Plano Diretor de Contagem.

Parágrafo único. Os trabalhos da Plenária Final serão desenvolvidos, conforme prevê o Regimento da
Conferência, em quatro etapas, a saber:

I – 1ª Plenária Geral;

II – Plenárias Temáticas;

III– 2ª Plenária Geral;

IV – Encerramento.

Art. 2º Podem participar da Plenária Final da Conferência:

I – com direito a voz e voto, os Delegados;

II – com direito a voz:

a) Suplentes de Delegados;

b) Técnicos designados como coordenadores e membros de equipes de apoio;

c) Convidados e observadores.

§ 1º São definidos como Delegados os titulares e os suplentes que estiverem substituindo titulares.

§ 2º Todos os participantes da Plenária Final da II Conferência Municipal de Política Urbana devem
estar credenciados, tendo assinado a lista de presença e estando de posse de seus crachás.

§3º Os crachás de Delegados serão utilizados no processo de votação.

Art.  3º No  ato  do  credenciamento  formam-se  os  Grupos  de  Trabalho  que  atuarão  nas  Plenárias
Temáticas, a saber:

I – Ordenamento Territorial / Habitação (Grupo 1);

II – Ordenamento Territorial / Meio Ambiente (Grupo 2);

III – Ordenamento Territorial / Espaços Públicos / Patrimônio Cultural (Grupo 3);

IV – Mobilidade, Transporte e Trânsito (Grupo 4).

§1º Os participantes poderão escolher os Grupos de Trabalho em que atuarão.

§2º A organização do evento tomará as providências para garantir o quorum necessário à validação de
propostas e emendas pelas Plenárias Temáticas, na forma prevista pelo regimento.

§3º Os integrantes dos Grupos de Trabalho deverão participar sempre do mesmo grupo no decorrer das
Plenárias Temáticas.
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Art. 4º O credenciamento acontecerá no período de 08:00 às 10:00 horas. 

§1º O titular que não se credenciar até as 10:00 horas não mais será credenciado, podendo participar das
atividades somente com direito a voz. 

§2º Na hipótese de qualquer  titular não estar credenciado até  as  10:00 horas,  um dos suplentes  do
respectivo  segmento  ou  região,  desde  que  credenciado  dentro  do  horário  regulamentar,  assume as
competências de Delegado, recebe a pasta com o material da Plenária Final e troca o crachá que recebeu
no ato do credenciamento  pelo crachá de votação do titular não credenciado. 

§3º A  definição  do  suplente  que  assumirá  as  funções  do  titular  ausente  será  feita  por  ordem de
credenciamento, preferencialmente, ou por acordo entre os presentes.

Art. 5º Ocorrendo o afastamento do Delegado, a pasta com o material e o crachá de votação deverá ser
devolvida à organização do evento, para que o repasse ao suplente.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o suplente participará, necessariamente, do mesmo
Grupo de Trabalho escolhido pelo titular que vier a substituir.

1ª Plenária Geral

Art.  6º A  1ª  Plenária  Geral  consiste  na  abertura  dos  trabalhos  da  Plenária  Final  da  Conferência,
abrangendo:

I – abertura do evento;

II – apresentação das “Diretrizes para a revisão do Plano Diretor”, validadas pelo COMPUR.

III – leitura e aprovação do Regulamento da Plenária Final;

IV – explanação sobre os temas dos Grupos de Trabalho.

§1º A aprovação do Regulamento caberá aos Delegados presentes.

§2º Ao final da 1ª Plenária Geral os participantes serão encaminhados às salas onde serão realizadas as
Plenárias Temáticas.

Plenárias Temáticas

Art.  7º Cada  Plenária  Temática  terá  um  Coordenador  previamente  designado  pelo  Presidente  da
Conferência, que contará com a assessoria técnica de especialistas no tema e de profissionais que o
auxiliarão no cumprimento da dinâmica dos trabalhos.

Art. 8º A validação de proposta original ou de emenda de Delegado pela Plenária Temática significa a
autorização de encaminhamento da mesma à deliberação na 2ª Plenária Geral. 

Art. 9º O processo de apresentação, discussão e validação de propostas e emendas será consubstanciado
pelos seguintes procedimentos:

I - o Coordenador fará a leitura das propostas e emendas, com os esclarecimentos necessários, podendo
para isto recorrer à assessoria técnica do grupo;

II - ficarão validadas: 

− as propostas originais que não tenham recebido emendas substitutivas e não sejam objeto de
destaque;

− as emendas aditivas que não sejam objeto de destaque;

III - serão colocadas em discussão, com vistas à validação:

a) as propostas originais que receberem destaque;
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b) as emendas aditivas que receberem destaque;

c) as emendas substitutivas e as propostas originais a elas vinculadas;

IV - os delegados titulares terão preferência na ordem das manifestações; 

V - no processo de discussão, não serão admitidas propostas novas;

VI – em casos especiais, será admitida a melhoria de redação de proposta original ou de emenda de
Delegado, desde que o conteúdo não seja deturpado;

VII  -  finda  a  discussão,  abrir-se-á  processo  de  votação,  do  qual  participarão  apenas  os  Delegados
credenciados naquele grupo; 

VIII - a validação de proposta ou emenda na Plenária Temática exigirá a presença de no mínimo 10
(dez) Delegados e dar-se-á por maioria simples de votos dos Delegados presentes, conforme prevê o
regimento. 

§1º A  pertinência  das  manifestações  em  relação  ao  assunto  tratado  no  grupo  será  avaliada  pelo
Coordenador,  tendo  o  mesmo  direito  a  impedir  a  manifestação  na  hipótese  de  o  assunto  não
corresponder à questão discutida.

§2º A coordenação do grupo ficará responsável por levar as propostas validadas, em formato digital,
para a 2ª Plenária Geral.

2ª Plenária Geral

Art.  10 A  2ª  Plenária  Geral  ocorrerá  com a  reunião  de  todos  os  Delegados  presentes,  Comissão
Organizadora e cidadãos credenciados, com o objetivo de deliberar sobre as propostas validadas pelos
Grupos de Trabalho.

Art. 11  A 2ª Plenária Geral abrange as atividades de leitura e votação das propostas validadas pelas
Plenárias Temáticas, observado o seguinte:

I - as propostas validadas serão lidas pelo Presidente da Conferência ou leitor por ele designado, e
colocadas em votação;

II - A deliberação na 2ª Plenária Geral dar-se-á por maioria simples de votos dos Delegados presentes.

III  -  Durante a  2ª  Plenária  Geral  não serão aceitas  novas propostas,  além daquelas  validadas pelas
Plenárias Temáticas.

IV - Propostas invalidadas pelas Plenárias Temáticas não poderão ser reapresentadas na 2ª Plenária
Geral.

Art. 12 Os casos omissos ou conflitantes durante 2ª Plenária Geral serão resolvidos pelo Presidente da
Conferência, com auxílio da Comissão Organizadora e ouvido o plenário.

Isnard Monteiro Horta

Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana

Presidente da II Conferência Municipal de Política Urbana
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ANAIS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

ANEXO 9

ATAS

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA - COMPUR

Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2010 (dois mil e dez, no auditório do Edifício do CIEMG, na
Avenida  Babita  Camargos,  nº  766,  Cidade Industrial,  foi  realizada a  primeira reunião  ordinária  do
Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, criado pela Lei Complementar nº 033 de 26 de
dezembro  de  2010  -  Plano  Diretor  de  Contagem,  estando  presentes  os(as)  senhores(as):  ISNARD
MONTEIRO  HORTA,  MARIA  AUXILIADORA  DE  MIRANDA  VIEIRA, TANIA  MARIA  DE
ARAÚJO  FERREIRA,  LUCIANE  MITRAUD  CARVALHO,  ANTONIA  PUERTAS  JIMENEZ,
VINICIUS FIGUEIREDO HENRIQUE, JANDER MUNIZ FILARETTI, MÁRCIO ROBERTO LIMA,
JEFERSON SALES  DE CARVALHO, LEONARDO BORGES CASTRO,   JOSÉ  GERALDO DE
ARAÚJO LIMA, ANTONIO JOAQUIM DE O. NETO,  MARCELO DE SOUZA R. MACHADO,
GILDETE MARTINS, LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO, MARIA LOPES DOS SANTOS
DUTRA,  FERNANDO  ANTONIO  RIBEIRO  COSTA,  CARLOS  ROBERTO  SILVA  FONSECA,
LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO FERREIRA, JULIA LOPES DE SOUZA, VANGIO APARECIDO
BARCELOS,  MÁRCIA  LABATTI  GALVÃO,  WILSON  GERALDO  GONÇALVES,  MÁRIO
GUIMARÃES FILHO, BRUNO XAVIER BARCELOS COSTA, GERALDO LINHARES JÚNIOR,
CÁSSIO BRAGA SANTOS, LEÔNCIO CORREIA FILHO,  EDILTON PIRES BISPO,  ISIDORO
AFONSO  DE  ARAÚJO  LIMA,  SÉRGIO  MARIANO  DA  SILVA,  EGMAR  PEREIRA  PANTA,
CARLOS MAGNO RIBEIRO, REGINA MARIA DA SILVA, JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA.
Estavam presentes ainda a Prefeita de Contagem Marília Campos, servidores da Prefeitura Municipal de
Contagem e alguns convidados dos membros do COMPUR. O Cerimonial da Prefeitura Municipal de
Contagem  chama  para  compor  a  mesa  a  Excelentíssima  Senhora  Prefeita  de  Contagem  Marília
Aparecida Campos, o Senhor Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano Isnard Monteiro Horta,
e o Sr. Sérgio Mariano da Silva. O Cerimonial faz breve introdução ao assunto e passa a palavra para
Isnard. Isnard, como Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Presidente do COMPUR, abre
a sessão dando boas-vindas aos membros. Fala sobre a oportunidade de se fazer uma discussão sobre a
cidade  com  a  participação  da  sociedade.  Prossegue  falando  brevemente  sobre  o  Plano  Diretor,  a
Conferência  Municipal  de  Política  Urbana e  o  COMPUR. Sobre  o COMPUR explica  como foram
definidos os membros deste conselho. Esclarece que os representantes do executivo e legislativo foram
indicados pelos respectivos órgãos e que os representantes da Sociedade Civil e demais entidades foram
eleitos  em assembléias.  Cita  ainda  como  objetivos  principais  da  presente  reunião  a  instalação  do
Conselho e posse dos membros, a discussão e aprovação do Regimento do COMPUR, a apresentação da
metodologia proposta  para a II  Conferência Municipal  de Política Urbana e  a sua convocação. Em
seguida os membros são empossados e assinam o Termo de Posse. A palavra é passada para o Senhor
Sérgio Mariano que dá as boas vindas a todos. Em seguida fala a Prefeita Marília que parabeniza a todos
os conselheiros e expõe suas expectativas para este Conselho. Fala sobre a política de democratização da
cidade com o orçamento participativo e demais conselhos. Cita como primeiro objetivo a revisão do
Plano Diretor dentro de um contexto onde está sendo elaborado o Plano Diretor da Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Entende que o Plano Diretor discute o ordenamento territorial e que é no espaço
urbano que ocorre o relacionamento entre os diversos interesses e também os conflitos. Coloca também
como objetivo deste Conselho convocar a Conferência. Continua dizendo que neste espaço que se abre
para a revisão do Plano Diretor é importante traçar diretrizes que propiciem a qualidade de vida, a
prosperidade do município, a melhoria da educação e da saúde, o ordenamento do espaço urbano e que
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os maiores conflitos sejam tratados na defesa do interesse público, buscando soluções para o município e
não para o interesse particular. Pediu a todos que ajudem a organizar esta Conferência e desejou um bom
trabalho a todos. Neste momento a Prefeita se retirou para cumprir outros compromissos na sua agenda.
Isnard passa a conduzir a reunião e inicia explicações sobre a Conferência a partir de uma apresentação
do fluxograma da proposta. Segue expondo os tópicos do Regimento da Conferência. Isnard respondeu a
algumas perguntas, disse que a previsão de encaminhamento do Projeto de Lei com a revisão do Plano
Diretor seria final do 1º semestre de 2011 e falou que as informações sobre a Conferência estarão no site
da Prefeitura de Contagem. A proposta de Regimento apresentada foi aprovada por todos os presentes.
Foi  proposta  por  Isnard  e  acatada  pelos  presentes  a  criação  de  uma  Comissão  Organizadora  da
Conferência, devendo ser  tirada naquele dia os  representantes  do COMPUR da sociedade civil  que
constituirão a Comissão Organizadora da Conferência, para acompanhamento dos trabalhos e aprovação
da redação final do Regimento da Conferência. Para isto foi feito um pequeno intervalo a fim de que os
segmentos da sociedade civil se reunissem e elegessem os membros desta Comissão. Isnard indicaria
posteriormente os  representantes  do Executivo  para  esta  Comissão.  Transcorrido  o  intervalo,  foram
eleitos como representante do movimento popular Lúcia de Fátima Ribeiro Ferreira – titular e Mário
Guimarães Filho – suplente; como representantes do segmentos empresarial Sérgio Mariano da Silva –
titular e Cássio Braga Santos – suplente; como representantes das entidades profissionais Regina Maria
da Silva – titular e João Batista Ribeiro da Silva – suplente. Será encaminhado para esta Comissão a
Resolução com o texto final do Regimento da II Conferência Municipal de Política Urbana, elaborado a
partir  do que foi  aprovado hoje pelo COMPUR. Em seguida Isnard passou para a apresentação do
Regimento Interno do Compur, já em formato de texto legal. Após algumas correções, o Regimento do
COMPUR apresentado foi aprovado pelos membros presentes. Ficou definido que serão encaminhadas
para  os  membros  do  COMPUR  a  Resolução  com  o  Regimento  deste  Conselho  e  a  Resolução
constituindo a Comissão Organizadora. Não havendo mais nenhuma manifestação e nenhum assunto a
tratar, Isnard agradece a todos e encerra a reunião. Do que se passou foi lavrada a presente ata, que, se
aprovada, será assinada pela Presidente do COMPUR e os respectivos membros presentes.

ISNARD MONTEIRO HORTA 

MARIA AUXILIADORA DE MIRANDA VIEIRA 

TANIA MARIA DE ARAÚJO FERREIRA 

LUCIANE MITRAUD CARVALHO 
ANTONIA PUERTAS JIMENEZ 

VINICIUS FIGUEIREDO HENRIQUE 

JANDER MUNIZ FILARETTI 

MÁRCIO ROBERTO LIMA 

JEFERSON SALES DE CARVALHO 

LEONARDO BORGES CASTRO 

JOSÉ GERALDO DE ARAÚJO LIMA

ANTONIO JOAQUIM DE O. NETO

MARCELO DE SOUZA R. MACHADO 

GILDETE MARTINS 

LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO 

MARIA LOPES DOS SANTOS DUTRA 

FERNANDO ANTONIO RIBEIRO COSTA 

CARLOS ROBERTO SILVA FONSECA 

LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO FERREIRA 

JULIA LOPES DE SOUZA 

VANGIO APARECIDO BARCELOS 

MÁRCIA LABATTI GALVÃO 
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WILSON GERALDO GONÇALVES 

MÁRIO GUIMARÃES FILHO 

BRUNO XAVIER BARCELOS COSTA 

GERALDO LINHARES JÚNIOR 

CÁSSIO BRAGA SANTOS 

LEÔNCIO CORREIA FILHO 

EDILTON PIRES BISPO 

ISIDORO AFONSO DE ARAÚJO LIMA 

SÉRGIO MARIANO DA SILVA 

EGMAR PEREIRA PANTA 

CARLOS MAGNO RIBEIRO 

REGINA MARIA DA SILVA 

JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA.

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA - COMPUR

Aos 14 (cinco) dias do mês de setembro de 2011 (dois mil e onze), no auditório da Prefeitura Municipal
de Contagem, na Praça Tancredo Neves, nº 200, Centro de Contagem, foi realizada a segunda reunião
ordinária do Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, criado pela Lei Complementar nº 033
de  26  de  dezembro  de  2010  -  Plano  Diretor  de  Contagem,  estando  presentes  os(as)  senhores(as):
ISNARD MONTEIRO HORTA, MARIA AUXILIADORA DE MIRANDA VIEIRA, TANIA MARIA
DE  ARAÚJO  FERREIRA,  LUCIANE  MITRAUD  CARVALHO,  VINICIUS  FIGUEIREDO
HENRIQUE,  JANDER  MUNIZ  FILARETTI,  MARCELO  DE  SOUZA  R.  MACHADO,  ATÍLIO
ANTÔNIO BELOTE,  VEREADOR IVAYR NUNES SOALHEIRO,  CARLOS ROBERTO SILVA
FONSECA, LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO FERREIRA, MÁRCIA LABATTI GALVÃO, MÁRIO
GUIMARÃES  FILHO,  CÁSSIO  BRAGA  SANTOS,  ISIDORO  AFONSO  DE  ARAÚJO  LIMA,
EGMAR PEREIRA PANTA, REGINA MARIA DA SILVA, JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA.
Estavam  presentes  ainda  servidores  da  Prefeitura  Municipal  de  Contagem.  O  Senhor  Secretário
Municipal de Desenvolvimento Urbano Isnard Monteiro Horta e Presidente do COMPUR, abre a sessão
dando boas-vindas aos membros. Em seguida os novos membros presentes na reunião, nomeados pelo
Decreto nº 1557/2011, são empossados e assinam o Termo de Posse. Em seguida foi feita a leitura da
Ata  da  1ª  reunião,  que  foi  aprovada  sem  alterações  por  unanimidade.  Cássio  pergunta  sobre  a
permanência do  membro Sérgio Mariano na Comissão Organizadora da Conferência, tendo em vista a
alteração  deste  membro para  suplente  no  conselho.  Isnard  responde  que  ele  pode  ser  suplente  no
Conselho, mas permanecer como titular na Comissão. A partir deste momento Isnard passa a dar os
informes gerais sobre o andamento da Conferência e apresenta o Diagnóstico realizado com base na
Leitura Comunitária e Leitura Técnica para Revisão do Plano Diretor. Em seguida apresenta os desafios
a  serem  vencidos  e  as  Diretrizes  formulados  pelo  Executivo  a  serem  validadas  nesta  reunião  do
COMPUR. Em meio à apresentação destes assuntos responde ainda às dúvidas de alguns membros
presentes. São as seguintes as Diretrizes apresentadas: Como DIRETRIZES GERAIS: 1) Manter os
princípios fundamentais e objetivos estabelecidos pela Lei Complementar n.º 033/2006. 2) Garantir a
coerência das disposições do Plano Diretor com os princípios, objetivos e conceitos nele enunciados. 3)
Manter  a  estratégia  de  estruturação  urbana  contida  no  Plano  Diretor,  efetuando,  nas  diretrizes  de
intervenção pública, as adequações requeridas pelo crescimento urbano e por alterações ocorridas após
2006. 4) Evitar a oferta habitacional excessiva no município. 5) Não expandir a Zona Urbana. 6) Manter
a metodologia de ordenamento territorial que considera as bacias hidrográficas como critério básico de
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adensamento, conjugado com as condições urbanísticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais dos
lugares. 7) Ampliar as medidas de sustentabilidade ambiental no controle do crescimento urbano. 8)
Evitar e coibir a expansão de áreas irregulares. 9) Ampliar as normas e ações destinadas a minimizar
conflitos entre usos potencialmente incômodos e o uso residencial. Como DIRETRIZES ESPECÍFICAS:
10) Avaliar os critérios de controle do adensamento nas bacias de Vargem das Flores e do Bom Jesus,
mantido  o  princípio  de  proteção  dos  recursos  hídricos  e  garantida  a  economicidade do sistema de
esgotamento sanitário. 11) Reforçar o caráter não residencial da ZUI. 12) Maximizar o aproveitamento
da infra-estrutura dos Distritos Industriais por atividades econômicas. 13) Não delimitar como ZUI áreas
em que o sistema viário seja inadequado ao tráfego pesado. 14) Somente delimitar como ZAD áreas que
apresentem condições  de  adensamento,  nos  termos  do  art.  8º  da  LC 033/2006.  15)  Viabilizar,  no
ordenamento territorial, o atendimento à demanda por áreas diversificadas, de densidade média e não
passíveis de verticalização. 16) Extinguir a categoria de área especial ARIC, em virtude da ineficácia
dessa categoria, e manter os parâmetros de ARIC existentes, quando eficazes. 17) Instituir medidas de
caráter  urbanístico  e  ambiental  destinadas  a  proteger  a  APM  de  possíveis  impactos  negativos
provenientes da implantação do Rodoanel. 18) Adequar o conceito e os limites da AIURB-3, de modo a
imprimir maior ênfase no patrimônio cultural, paisagístico e ambiental. 19) Prever controle rigoroso
sobre o porte e a localização dos conjuntos residenciais, de modo a minimizar impactos negativos dos
conjuntos na infraestrutura urbana e na circulação. 20) Manter a proteção dos mananciais, associada ao
desenvolvimento  econômico,  como pressuposto  fundamental  do ordenamento territorial  da bacia  de
Vargem das Flores. 21) Aprimorar as medidas de proteção do patrimônio cultural do Município. 22)
Atualizar a Política Habitacional, considerando a política nacional de habitação de interesse social. 23)
Incluir  no Plano Diretor diretrizes para a política municipal agrícola e pecuária.  A listagem com as
Diretrizes  foi  distribuída  aos  membros  presentes.  Neste  momento  houve  um intervalo  para  o  café.
Retornando  à  reunião,  foi  aberta  a  discussão  sobre  as  diretrizes  e  após  a  manifestação  de  alguns
membros, realizou-se a votação da seguinte forma: iniciou-se a votação pelas diretrizes gerais, onde
houve o destaque das diretrizes 4 e 5, votando-se primeiramente em bloco as diretrizes de número 1, 2,
3, 6, 7, 8 e 9, que foram aprovadas por unanimidade. Em seguida passou-se à discussão e votação da
diretriz  número  4.  Para  esta  diretriz  primeiro  votou-se  a  manutenção  ou  a  supressão  da  mesma,
resultando na votação de 10 votos a favor da manutenção da diretriz e 5 votos a favor da supressão e
nenhuma abstenção. Em seguida votou-se a alteração da redação original da diretriz 4 para “Evitar a
oferta  habitacional  excessiva  no  município resultante da  concentração de grandes  empreendimentos
habitacionais”, resultando na votação de 5 votos a favor da manutenção da redação original e 10 votos a
favor da nova redação. Portanto, foi  decidida a manutenção da diretriz 4 com nova redação: “Evitar a
oferta  habitacional  excessiva  no  município resultante da  concentração de grandes  empreendimentos
habitacionais” . Em seguida passou-se à discussão e votação da diretriz número 5. Votou-se em primeiro
lugar a alteração na redação original desta diretriz para “Evitar a expansão da Zona Urbana”, resultando
na votação de 12 votos a favor da manutenção da redação original e 2 votos a favor da nova redação.
Durante a discussão o Sr. Cássio propôs a votação da supressão ou manutenção da Diretriz 5, porém
diante do resultado da votação relativa à mudança de redação desta Diretriz o Sr. Cássio  considerou
desnecessário votar a manutenção ou supressão desta Diretriz. Portanto, foi decidida a manutenção da
diretriz 5 com a redação original. Passando para as Diretrizes Específicas o Sr. Cássio solicitou incluir
uma restrição quanto às atividades comerciais em espaço público.  O Sr.  Isnard esclareceu que esta
matéria é tratada no Código de Posturas e não no Plano Diretor, não sendo adequada, neste momento,
esta alteração na Diretriz. O Sr. Vinicius solicitou a inclusão de uma ressalva na mesma Diretriz 11 para
a  habitação  de  interesse  social,  ficando  proposta  a  seguinte  alteração  na  redação  da  Diretriz  11:
“Reforçar o caráter não residencial da ZUI, ressalvados os assentamentos de interesse social existentes
na Cidade Industrial.” Diante disso, votou-se  a alteração na redação original desta diretriz, resultando na
votação de 8 votos a favor da alteração na redação original e 5 votos a favor da manutenção da redação
original. Portanto, foi  decidida a manutenção da diretriz 11 com nova redação: “Reforçar o caráter não
residencial da ZUI, ressalvados os assentamentos de interesse social existentes na Cidade Industrial.”
Em seguida passou-se a votação em bloco das diretrizes 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e
23, que foram aprovadas por unanimidade. Não havendo mais nenhuma manifestação e nenhum assunto
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a tratar, Isnard agradece a todos e encerra a reunião. Do que se passou foi lavrada a presente ata, que, se
aprovada, será assinada pelo Presidente do COMPUR e membros presentes.

ISNARD MONTEIRO HORTA

MARIA AUXILIADORA DE MIRANDA VIEIRA

TANIA MARIA DE ARAÚJO FERREIRA

LUCIANE MITRAUD CARVALHO

VINICIUS FIGUEIREDO HENRIQUE 

JANDER MUNIZ FILARETTI 

MARCELO DE SOUZA R. MACHADO

ATÍLIO ANTÔNIO BELOTE 

VEREADOR IVAYR NUNES SOALHEIRO 

CARLOS ROBERTO SILVA FONSECA 

LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO FERREIRA

MÁRCIA LABATTI GALVÃO

MÁRIO GUIMARÃES FILHO

CÁSSIO BRAGA SANTOS 

ISIDORO AFONSO DE ARAÚJO LIMA 

EGMAR PEREIRA PANTA 

REGINA MARIA DA SILVA

JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA - COMPUR

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2011 (dois mil e onze), no auditório da Prefeitura
Municipal de Contagem, na Praça Tancredo Neves, nº 200, Centro de Contagem, foi realizada a primeira
reunião  extraordinária  do  Conselho  Municipal  de  Política  Urbana  –  COMPUR,  criado  pela  Lei
Complementar nº 033 de 26 de dezembro de 2010 - Plano Diretor de Contagem, estando presentes os(as)
senhores(as):  ISNARD MONTEIRO HORTA,  MARIA AUXILIADORA DE MIRANDA VIEIRA,
TANIA  MARIA  DE  ARAÚJO  FERREIRA,  LUCIANE  MITRAUD  CARVALHO,  VINICIUS
FIGUEIREDO HENRIQUE,  LEONARDO BORGES CASTRO, CÉLIA CRISTINA ZATTI  LIMA,
ATÍLIO  ANTÔNIO  BELOTE,  CARLOS  ROBERTO  SILVA  FONSECA,  LÚCIA  DE  FÁTIMA
RIBEIRO  FERREIRA,  MÁRIO  GUIMARÃES  FILHO,  BRUNO  XAVIER  BARCELOS  COSTA,
CÁSSIO  BRAGA  SANTOS,  EDILTON  PIRES  BISPO,  EGMAR  PEREIRA  PANTA,  REGINA
MARIA DA SILVA, JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA. Estavam presentes ainda servidores da
Prefeitura Municipal de Contagem. O Senhor Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano Isnard
Monteiro Horta e Presidente do COMPUR, abre a sessão dando boas-vindas aos membros e  dando
informações sobre os objetivos da reunião.  Em seguida a Ata da 2ª reunião enviada junto à convocação
para esta reunião foi aprovada sem alterações por unanimidade. Em seguida os novos membros presentes
na reunião, nomeados pelo Decreto nº 1704/2011, são empossados e assinam o Termo de Posse. A partir
deste momento Isnard passa a ler e explicar a proposta de alteração do regimento da II Conferência de
Política Urbana, conforme se segue: O Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, no uso de
suas atribuições legais, e considerando o disposto no inciso VII do artigo 90 da Lei Complementar 033,
de 26 de dezembro de 2006 – Plano Diretor de Contagem, resolve: Alterar disposição do Regimento da
II Conferência Municipal de Política Urbana (Anexo único da Resolução Nº 003/2011): Art. 1º O art. 24
do Regimento da II Conferência Municipal de Política Urbana passa a ter a seguinte redação: “Art. 24
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As Plenárias Temáticas consistem na distribuição dos Delegados em Grupos dedicados à apresentação e
à  discussão  das  Propostas  do  Executivo  e  de  Emendas  de  Delegados,  bem como à  validação das
Propostas e Emendas, organizadas segundo os temas: I  – Ordenamento Territorial / Habitação; II  –
Ordenamento  Territorial  /  Meio  Ambiente;  III  –  Ordenamento  Territorial  /  Espaços  Públicos  /
Patrimônio  Cultural;  IV –  Mobilidade,  Transporte  e  Trânsito.”  Art.  2º  A formação dos  Grupos  de
Trabalho  dar-se-á  de  acordo  com os  seguintes  critérios:  I  –  os  Grupos  serão  formados  no  ato  do
credenciamento; II – os Delegados Titulares poderão escolher os Grupos de que participarão, devendo a
organização do evento fornecer informações claras e objetivas sobre as questões a serem abordadas em
cada grupo. Art. 3º O art. 26 do Regimento da II Conferência Municipal de Política Urbana passa a ter a
seguinte redação: “A validação de Proposta ou de Emenda na Plenária Temática exigirá a presença de,
no mínimo, 10 (dez) Delegados e dar-se-á por maioria simples dos Delegados Presentes.”. A alteração
do regimento da Conferência discutida foi aprovada por unanimidade. Em seguida passou-se à avaliação
das  emendas  encaminhadas  pelos  delegados  da  II  Conferência  Municipal  de  Política  Urbana  para
verificar a compatibilidade das emendas apresentadas com as Diretrizes aprovadas pelo COMPUR e a
sua pertinência ao Plano Diretor. Primeiramente foram apresentadas algumas emendas que, por serem
consideradas supressivas, não seriam encaminhadas à Plenária Final, quais sejam: Emenda referente à
proposta  05.04:  “Manter  o  dispositivo,  porém  criando  parâmetros  apropriados  ao  parcelamento  e
urbanização de áreas localizadas em ZEU-3, nos termos da legislação federal, estadual e municipal, que
promovam estudos de impactos específicos para uma ocupação ordenada,  a fim de se conservar  os
mananciais e ecossistema.” Autoria: Tânia Vieira / Segmento empresarial. Emenda referente à proposta
14.01.: “Suprimir todo texto.” Autoria: Elza Caldeira Leite / Segmento Empresarial.  Emenda referente à
proposta 14.02.: “Suprimir todo texto.” Autoria: Elza Caldeira Leite / Segmento Empresarial.  Emenda
referente à proposta 15.02.: “Substituir pelo item 31: Acrescentar às diretrizes de proteção do patrimônio
cultural  a garantia de preservação do patrimônio industrial  em geral.”Autoria:  Elza Caldeira Leite /
Segmento  Empresarial.   Emenda  referente  à  proposta  15.04.:  “Suprimir  todo  texto.”Autoria:  Elza
Caldeira  Leite  /  Segmento  Empresarial.  Emenda  referente  à  proposta  15.05.:  “Suprimir  todo
texto.”Autoria:  Elza  Caldeira  Leite  /  Segmento  Empresarial.   Emenda  referente  à  proposta  17.:
“Suprimir  em  consequência  da  supressão  do  item  14.  ”Autoria:  Elza  Caldeira  Leite  /  Segmento
Empresarial.  Emenda referente à proposta 21.: “Suprimir todo texto. Já está previsto na lei.”Autoria:
Elza Caldeira Leite / Segmento Empresarial.  Emenda referente à proposta 26.01.: “Manter o dispositivo
que prevê prioridade de implantação do Rodoanel nas proximidades do bairro Tupã e Pedreira.”Autoria:
Eng. Alfredo M. Diniz/ Segmento Empresarial. Emenda referente à proposta 26.02.: “Manter a proposta
de  ligação ao  Pólo  Acrílico  de  Ibirité  nas  diretrizes  relativas  à  articulação externa  de  Contagem.”
Autoria:  Eng.  Alfredo M. Diniz/  Segmento  Empresarial.  Emenda referente à  proposta  37.:  “Já está
previsto na lei.” Autoria: Elza Caldeira Leite / Segmento Empresarial.  Emenda referente à proposta 31.:
“Suprimir. Consta no item 15.02.” Autoria: Elza Caldeira Leite / Segmento Empresarial.  Esclarecidas as
dúvidas passou-se à apresentação das emendas consideradas incompatíveis com as Diretrizes do Plano
Diretor validadas pelo COMPUR, quais sejam: Emenda Substitutiva referente à Proposta Original N.º
01. “Quota de Terreno por Unidade Residencial (QT): Estabelecer o parâmetro Quota de Terreno por
Unidade Residencial  para as zonas ZR, ZOR-3,  ZEU-3, ZOR.2 e ZEU-2,  com valores  previamente
definidos e que sejam os mesmos da ZOR-1.“ Autoria: Elza Caldeira Leite / Segmento Empresarial.
Avaliação: Emenda incompatível com as Diretrizes N.º 06 E N.º 10. Emenda Substitutiva referente à
Proposta Original N.º 09. “Em zonas que tenham bacias hidrográficas como referências de delimitação,
considerar a que tem maior influência para definir o zoneamento predominante.” Autoria: Elza Caldeira
Leite / Segmento Empresarial. Avaliação: Emenda incompatível com a Diretriz N.º 06. Emenda Aditiva
referente a Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social. “O licenciamento de empreendimentos
considerados de interesse social, por atender à população de 0 a 06 salários mínimos, deverão observar
exclusivamente  as  normas  e  parâmetros  (diretrizes  e  especificações  técnicas)  exigidos  pela  Caixa
Econômica Federal e pelo Ministério das Cidades, ficando portanto os empreendimentos de interesse
social dispensados de observar os códigos de postura e de obras do município” Autoria: André de Souza
Lima Campos /Segmento Empresarial. Avaliação: Além de incompatível com as Diretrizes N.º 01, N.º
02 e N.º 19, esta Emenda contraria o Art. 6º da Lei Orgânica do Município. Após discussão das emendas
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que  foram  consideradas  incompatíveis  com  as  Diretrizes,  o  Conselho,  concordando  com  esta
consideração, decidiu não encaminhá-las à Conferência. Passou-se então às Emendas consideradas não
pertinentes  ao  conteúdo  do  Plano  Diretor,  quais  sejam:  Emenda  Substitutiva  referente  à  Proposta
Original N.º 35. “Sugerimos que sejam definidos quais são os corredores ecológicos.” Autoria: Elza
Caldeira Leite / Segmento Empresarial. Avaliação: A formação dos corredores ecológicos se dará à
medida que se forem licenciando/ implantando as atividades humanas – loteamentos, abertura de vias,
atividades agrícolas etc. , motivo pelo qual não procede sua definição a priori e, em especial, no Plano
Diretor.  Emenda não pertinente ao Plano Diretor. Emenda Aditiva referente à urbanização de três vilas.
“Promover os projetos de urbanização das Vilas Santo Antônio, São Vicente e São Nicodemos para
garantir a melhoria da qualidade de vida dos moradores destas localidades que já possuem um Plano de
Intervenção Integrada realizada pelo município.” Autoria: Júlia Lopes de Souza / COMPUR/ Sociedade
civil.  Avaliação:  Trata-se de recomendação relativa à  implementação de  uma das ações  da política
habitacional, cujas diretrizes já constam do Plano Diretor. Emenda não pertinente ao Plano Diretor. Após
discussão  das  emendas  que  foram  consideradas  não  pertinentes  ao  Plano  Diretor,  o  Conselho,
concordando  com esta  consideração,  decidiu  não  encaminhá-las  à  Conferência.  Passou-se  então  às
Propostas e Emendas em condições de serem encaminhadas à etapa deliberativa da Conferência a saber:
01. Quota de Terreno por Unidade Residencial (QT): Estabelecer o parâmetro Quota de Terreno por
Unidade Residencial para as zonas ZR, ZOR-3, ZEU-3, ZOR.2 e ZEU-2, com valores equivalentes às
áreas mínimas de lotes admitidas nestas zonas. 02. ZUI: Confirmar no Plano Diretor o critério adotado
na LPOUS, de não diferenciação das atividades incômodas em função de graus de incomodidade. 03.
ZUI-2: Unificar a ZUI-2, eliminando as diferenças entre ZUI-2A e ZUI-2B e aprimorando os critérios e
parâmetros urbanísticos desta zona,  da forma seguinte:  03.01. Estabelecer,  para o uso residencial,  o
Coeficiente  de  Aproveitamento  Máximo  (CAM)  com  o  mesmo  valor  1,0  do  Coeficiente  de
Aproveitamento Básico (CAB). 03.02. Estabelecer para os usos não residenciais o CAM = 2,0. 03.03.
Suprimir o dispositivo que impõe a autorização da CPOUS, com parecer  prévio do COMAC, para
admissão de atividade de alto grau de incomodidade na ZUI-2. 03.04. Impedir conjuntos residenciais na
ZUI-2, exceto os de interesse social. 04.A. ZUI-1: Manter a vedação ao uso residencial na ZUI-1, como
regra geral e, na Cidade Industrial Juventino Dias, permitir o reassentamento de populações residentes
nas áreas hoje delimitadas como AIS-1 neste distrito.  (Proposta Original). Emenda Substitutiva 04.B.
ZUI-1:  Manter  a  vedação  ao  uso  residencial  na  ZUI-1,  como  regra  geral  e,  na  Cidade  Industrial
Juventino Dias, permitir o reassentamento de populações residentes nas áreas hoje delimitadas como
AIS-1 neste distrito, à exceção da área de alto risco já identificada pela Consultoria DAM. Autoria: Eng.
Alfredo M. Diniz,/ Segmento Empresarial. 05. ZEU-3 E Z0R.3: 05.01. Manter o lote mínimo de 2.000m²
em  áreas  de  ZEU-3  e  ZOR-3  desprovidas  de  rede  pública  de  abastecimento  de  água.  05.02.A.
Estabelecer o lote mínimo de 1.000m² em áreas de ZEU-3 e ZOR-3 com rede pública de abastecimento
de água. (Proposta Original) Emenda Substitutiva 05.02.B. Estabelecer o lote mínimo de 1.000m² em
áreas de ZEU-3 com rede pública de abastecimento de água. Autoria: Elza Caldeira Leite / Segmento
Empresarial.  05.03.A. Para as áreas irregulares existentes em ZEU-3 e ZOR-3, com lotes inferiores ao
mínimo fixado nesta lei, prever a possibilidade de regularização, desde que seja previamente solucionada
a questão do esgotamento sanitário sem prejuízo da proteção do manancial. (Proposta Original). Emenda
Substitutiva 05.03.B. Para as áreas irregulares existentes em ZEU-3, com lotes inferiores ao mínimo
fixado nesta  lei,  prever  a  possibilidade de regularização,  desde que seja  previamente solucionada a
questão do esgotamento sanitário sem prejuízo da proteção do manancial. Autoria: Elza Caldeira Leite /
Segmento Empresarial. 05.04. Suprimir o dispositivo que prevê a utilização de parâmetros de ZEU-1 ou
ZAD-1 em áreas de ZEU-3 após implantação de sistema de reversão de esgotos. (Proposta Original).
Emenda Aditiva 05.05. A área classificada com ZOR-3, após a implantação de sistema de reversão de
esgotos, poderá ser utilizada como ZEU-1, e desta convertida em ZOR-1 ou ZAD-1, depois de atendidos
os critérios urbanísticos específicos vigentes. 1°- O sistema de reversão de esgotos a que se refere o texto
acima é:  I  – aquele já implantado na  Sede Municipal  e  sua expansão,  quando estiver efetivamente
implantada; II – aquele já implantado na Aglomeração Urbana Retiro/Nova Contagem, interligado à
ETE Nova Contagem. 2° - O terreno situado na ZOR-3, quando contemplado pelo sistema de reversão,
fica submetido aos seguintes critérios, além daqueles já estabelecidos na LPOUS, especialmente para a
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Bacia de Vargem das Flores: I – a ocupação do solo observará os parâmetros da ZEU-1, enquanto não
for efetuado o parcelamento do solo; II – a conversão da área em ZAD-1 ou ZOR-1 fica condicionada ao
parcelamento do solo, sendo o zoneamento definido segundo os conceitos constantes dos arts. 8° e 9° do
Plano Diretor; III – o parcelamento do solo poderá ser efetuado com área mínima do lote de 360 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados); IV – será admitido o uso residencial unifamiliar e multifamiliar
horizontal; V – qualquer que seja o zoneamento, somente serão admitidas as atividades permitidas na
ZAD e na ZOR conforme o Anexo 5 da LPOUS, vedados os usos incômodos. Autoria: Elza Caldeira
Leite  /  Segmento Empresarial.  06.  ZEU-2:  06.01.  Suprimir o dispositivo que prevê  a  utilização de
parâmetros de  ZEU-1 ou ZAD-1 em áreas  de  ZEU-2 após  implantação de  sistema de  reversão  de
esgotos. 06.02. Prever que os parâmetros e critérios da ZEU-2 poderão ser alterados por Lei municipal
de iniciativa do Executivo, baseada no Plano de Ocupação do Solo da bacia do Bom Jesus. 07. ZEIT:
07.01.  Explicitar  no  Plano Diretor  o  valor  do  lote  mínimo da  ZEIT que  está  definido  na  LPOUS
(10.000m²). Observe-se que para o uso residencial este valor está implícito na Quota de Terreno por
Unidade Residencial. 07.02. Igualar o valor dos Coeficientes de Aproveitamento Básico e Máximo da
ZEIT aos dos Coeficientes de Aproveitamento Básico e Máximo vigentes na ZEU-3, ou seja, 0,5 para o
uso  residencial  e  0,4  para  os  usos  não  residenciais.  07.03.A.  Admitir  condomínios  residenciais
horizontais na ZEIT, com fração ideal e Quota de Terreno por Unidade Residencial (QT) de 2.000m² e
normas  especiais,  a  serem definidas  na  LPOUS. (Proposta  Original).  Emenda Substitutiva  07.03.B.
Admitir  condomínios  residenciais  horizontais  na  ZEIT,  com fração  ideal  e  Quota  de  Terreno  por
Unidade Residencial (QT) de 2.000 m². Autoria: Elza Caldeira Leite / Segmento Empresarial. 08.A
Alterar  para  ZUI  as  áreas  internas  à  Cidade  Industrial,  hoje  classificadas  como ZOR-1.  (Proposta
Original).  Emenda Substitutiva 08.B. Alterar para ZUI-1 as áreas internas à Cidade Industrial,  hoje
classificadas como ZOR-1. Autoria: Eng. Alfredo M. Diniz,/ Segmento Empresarial. 09. Ajustar limites
de zonas que tenham bacias hidrográficas como referências de delimitação, de modo a obter coerência
entre o limite e o conceito das zonas. 10. Alterar o zoneamento de ZUI-1 para ZUI-2 em áreas de
entorno de distritos industriais, nas quais o uso residencial ainda esteja presente. 11. Corrigir os casos de
zoneamento como ZUI de pequenas áreas incrustadas em zonas predominantemente residenciais, onde a
presença de usos incômodos é altamente conflituosa. Emenda aditiva S/N. Alterar o zoneamento da área
correspondente às  chácaras  16 e  17  do Condomínio Fátima. Autoria:  Antonio Eustáquio Diniz.  12.
ARIC: Extinguir esta categoria de área especial, sem prejuízo das normas vigentes nas áreas do Jardim
Riacho e do Central Parque/ Camilo Alves/ N. Sra. Do Carmo, atualmente classificadas como ARIC-1 e
ARIC-2, respectivamente. 13. AIURB-1: Acrescentar à listagem dos equipamentos e espaços públicos:
13.01. A área pública situada na região do Praia, destinada a centro de apoio do programa de Agricultura
Urbana  e  Familiar.  13.02.  Cemitério  do  Flamengo.  13.03.  Parque  do  Sapucaias.  13.04.  Parque  do
Tropical. 13.05. Parque linear da Av. Tereza Cristina.13.06. Bacias de detenção do PAC Ferrugem.
13.07.  Parque do Carajás.  13.08. Parque da Barraginha. 13.09. Parque linear do Córrego do Retiro.
13.10. Área de reserva ecológica da CEASA. 14. AIURB-4; 14.01.  Instituir nova categoria de área
especial, a AIURB-4, caracterizada como área de usos diversificados, predominantemente residencial, de
densidade média e  ocupação sujeita  a  controle  de altimetria.  14.02.  Prever  que,  além da AIURB-4
definida no Plano Diretor (vide Proposta  17),  outras  possam ser  criadas por  lei(s)  de iniciativa do
Executivo  Municipal,  com  parecer  favorável  do  COMPUR.  15.  AIURB.3  da  Sede  Municipal:
aprimoramento do conceito  e  revisão  do limite  desta  área,  da  forma seguinte:  15.01.A.  Ampliar  o
conceito da AIURB-3 da Sede, conceituando-a como um conjunto de espaços e edificações considerados
de  valor  histórico-cultural,  paisagístico  e  ambiental,  relevantes  para  a  memória  e  a  identidade  do
município, nos quais  o processo de ocupação e o uso do solo serão controlados em função de sua
proteção.  (Proposta Original). Emenda Substitutiva 15.01.B. Identificar áreas, espaços e edificações
considerados  de  valor  histórico-cultural,  paisagístico  e  ambiental,  relevantes  para  a  memória  e  a
identidade do município, nos quais o processo de ocupação e o uso do solo serão controlados em função
de sua proteção. Autoria: Elza Caldeira Leite / Segmento Empresarial. 15.02. Incluir no perímetro da
AIURB-3 áreas contíguas ao perímetro atual, que contenham ou se constituam em: espaços e edificações
de interesse histórico/cultural; terrenos com vegetação de interesse de preservação; áreas de interesse de
preservação paisagística; áreas de interesse de recuperação ambiental; 15.03. Excluir do perímetro da
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AIURB-3 áreas que não se enquadrem nas características descritas  acima. 15.04.  Para  as  partes  da
AIURB-3,  diferenciadas  segundo  diferentes  interesses  de  preservação,  estabelecer  no  Plano Diretor
parâmetros essenciais, passíveis de serem detalhados e aperfeiçoados quando da regulamentação desta
área especial.  15.05.  Prever a possibilidade de ajuste dos limites da AIURB-3 proposta  nos moldes
acima, quando de sua regulamentação. Emenda Aditiva 15.06. Atualizar ou implementar diretrizes para
a Sede  do Município,  considerando as  intervenções realizadas  no  sistema viário,  com limitação ao
trafego de veículos pesados, visando à preservação das edificações antigas desse centro. Autoria: Egmar
Pereira Panta. Emenda Aditiva 15.07. Planejar a distribuição e uso de vagas de estacionamento no centro
da Sede, levando em consideração as atividades e equipamentos culturais passíveis de visitação e que
consequentemente demanda novas  áreas  de  estacionamento  na  região.  Autoria:  Adebal  de  Andrade
Junior. Emenda Aditiva 15.08. Estruturar projeto específico de mobilidade, transporte e trânsito para a
Sede visando beneficiar o pedestre e reduzir o trânsito de veículos pesados. Autoria: Adebal de Andrade
Junior. Emenda Aditiva 15.09. Estabelecer normas relativas à comunicação visual na fachada, visando
preservar elementos significativos do patrimônio cultural da Sede. Autoria: Adebal de Andrade Junior.
16. ARIC-2 (Central Parque/Camilo Alves/N. Sra. do Carmo). 16.01.  Incorporar à AIRUB-3 a parte da
ARIC-2 que se caracterize como área de interesse de proteção paisagística. 16.02. Enquanto a AIURB-3
não for regulamentada, manter na parte da ARIC-2 incorporada à AIURB-3 os parâmetros atualmente
vigentes na ARIC-2 e no bairro Central Parque. 16.03. Corrigir o valor estabelecido no Plano Diretor
para a Taxa de Permeabilidade da área classificada como ARIC-2, adequando-o à norma para a Taxa de
Permeabilidade estabelecida pela LPOUS para a bacia de Vargem das Flores. 16.04. Prever que a parte
da ARIC-2 remanescente da proposta acima, por não se caracterizar como AIURB-3, passe a ser regida
apenas pelo zoneamento. 17. ARIC-1 (Jardim Riacho): Converter em AIURB-4 a ARIC-1, que fica
sujeita aos seus parâmetros atuais, passíveis de alteração quando de sua regulamentação como AIURB-4.
BAIRRO CABRAL:  Emenda Aditiva  Bairro  Cabral  01.  Proibição  de  construção  de  novos  prédios
residenciais na área do bairro Cabral. Autoria: Luís André Vilela / Ressaca. Emenda Aditiva Bairro
Cabral 02. Atenção sobre o coeficiente de construção no bairro Cabral, pois na inauguração do bairro e
nas primeiras moradias, o bairro era destinado somente casas até 2 pavimentos. Hoje o bairro já tem
prédios de até 8 andares, além disso em área que era determinada como preservação. Autoria: Luís
André Vilela / Ressaca. Emenda Aditiva Bairro Cabral 03. Não permitir a construção de comércios nas
ruas secundárias do bairro Cabral, somente na alameda principal. Autoria: Luís André Vilela / Ressaca.
Emenda Aditiva Bairro Cabral 04.  Não permitir a construção de galpões no bairro Cabral, pois o bairro
se trata de área residencial. Autoria: Luís André Vilela / Ressaca. Emenda Aditiva Bairro Cabral 05.
Acesso dos moradores à praça central na Av. Severino Balesteros, pois com o trânsito intenso nessa
avenida, é muito difícil a sua travessia. Autoria: Luís André Vilela / Ressaca. 18. APM / Entorno do
Rodoanel: Prever, na bacia de Vargem das Flores, uma Área de Influência Direta do Rodoanel, sujeita a
normas  especiais  destinadas  a  evitar  que  a  implantação  da  via  venha  induzir  ocupação  e  uso
incompatíveis com a APM. 18.01. A Área de Influência Direta do Rodoanel constitui-se em uma faixa
de largura equivalente a 500m de cada lado da faixa de domínio da via, abrangendo áreas urbanizadas,
áreas de expansão urbana ou área rural. 18.02. A Área de Influência Direta do Rodoanel ficará sujeita a
critérios  e  parâmetros  especiais  de  uso  e  ocupação  do  solo  além  das  normas  estabelecidas  pelo
macrozoneamento  e  áreas  especiais,  aplicáveis  aos  seus  diversos  trechos.  19.  APM  /  Entorno  do
Rodoanel/ Área de Influência Direta: Além das disposições da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do
Solo  e  demais  normas  aplicáveis,  prever,  para  a  Área  de  Influência  Direta  do  Rodoanel:  19.01.
Exigência, nos novos loteamentos, de medidas de segurança e de promoção da qualidade paisagística,
tais como:implantação de via paralela à faixa de domínio; tratamento paisagístico das áreas públicas;
parâmetros  urbanísticos  especiais,  a  serem  definidos  por  lei,  destinados  a  qualificar  ambiental  e
paisagisticamente as novas ocupações na área, tais como área mínima e testada mínima dos lotes e
exigências especiais quanto aos afastamentos mínimos, dentre outros. 19.02. Proibição da implantação
de  indústrias  extrativas,  serviços  de  manutenção,  reparação  e  instalação,  transportadoras,  comércio
varejista de produtos usados, comércio atacadista, centrais de abastecimento, centrais de distribuição de
mercadorias, depósitos de materiais de construção, postos de abastecimento e serviços de veículos e
outros definidos na LPOUS. 19.03.A. Previsão de uma faixa de 100m na margem esquerda, sentido
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Betim – Ribeirão das Neves, a partir da faixa de domínio, na qual somente serão aceitas edificações
destinadas  a  postos  policiais  e  de  segurança  e  serviços  de  operação  da  via  e  auxílio  ao  usuário.  
(Proposta Original). Emenda Substitutiva 19.03.B. Previsão de uma faixa de 100m no canteiro central,
visando dar maior mobilidade nos dois sentidos da via, faixa na qual somente serão aceitas edificações
destinadas a postos policiais e de segurança e serviços de operação da via e auxílio ao usuário. Autoria:
Eng. Alfredo M. Diniz/ Segmento Empresarial. 19.04. Proposta de estímulos à recuperação ambiental,
por meio de revegetação com espécies adequadas, preferencialmente nativas, e contenção de erosões nas
áreas cuja cobertura vegetal seja inexistente ou tenha sofrido processo de degradação. 19.05. Destinação
preferencial  das  áreas  públicas  municipais  a  áreas  verdes  /  parques.  19.06.  Ação  permanente  de
fiscalização da ocupação e uso do solo nesta área. 19.07. Implantação de ações de educação ambiental ao
longo da via. 19.08. Articulação do Município com órgãos de outras esferas de governo, no sentido de
viabilização de tratamento paisagístico da faixa de domínio e implantação de sinalização educativa ao
longo da via. 20. AIS: 20.01. Atualizar o mapeamento das AIS-1. 20.02. Explicitar no Plano Diretor o
impedimento de localização de AIS-2 em ZEU-2, ZOR-2, ZEU-3, ZOR-3, ZEIT e Zona Rural, salvo o
previsto no art. 29 da LC 033/2006, que se refere à ZEU-3 situada na região do Retiro/ Nova Contagem.
20.03. Prever que, após a lei de regulamentação, novas AIS-2 possam ser criadas: por Lei, quando da
revisão do Plano Diretor ou da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso Solo; por Decreto, desde que a
área seja de propriedade do Poder Público; por Lei, no caso de área de propriedade particular. 21.A.
Estabelecer, na LPOUS, limites mais rigorosos para o porte e a distância entre conjuntos residenciais,
considerando,  sobretudo,  seu impacto no tráfego,  além dos impactos na paisagem urbana,  na infra-
estrutura e nos equipamentos comunitários. (Proposta Original). Emenda Substitutiva. 21.B Estabelecer,
na LPOUS, limites mais rigorosos para o porte e a distância entre conjuntos residenciais de Impacto,
considerando,  sobretudo,  seu impacto no tráfego,  além dos impactos na paisagem urbana,  na infra-
estrutura e nos equipamentos comunitários. Autoria: Egmar Pereira Panta. 22. Explicitar que os critérios
e parâmetros urbanísticos diferenciados, aplicáveis a empreendimentos habitacionais de interesse social,
serão utilizados apenas em áreas delimitadas como AIS-1 ou AIS-2. 23. Prever a aplicação de estímulos
tributários  e  de  instrumentos  compensatórios  para  implementação  das  AIURB-1  e  AIURB-2  e
viabilização das ARIE. Emenda Aditiva S/N. Implantar a regulamentação, em nível municipal, da Lei
Federal  11.888 que versa sobre a Assistência Técnica de Engenharia, convênios com entidades etc..
Salienta-se que os recursos repassados serão do orçamento da União. Autoria: Eng. Alfredo M. Diniz/
Segmento Empresarial. 24. Atualizar as diretrizes do Plano Diretor relativas a articulação interna (art.
56), de modo a incluir, dentre as obras prioritárias: 24.01. a melhoria de acesso à região do Petrolândia,
Tropical e Sapucaias; 24.02. a integração da Av. do Ribeirão Arrudas com a Cidade Industrial; 24.03.
criação de acesso da Av. Wilson Tavares na BR 040, sentido Sete Lagoas /Belo Horizonte; Emenda
Aditiva 24.03.01. Trincheira ou viaduto na BR 040, no bairro Cândida Ferreira, próxima ao final da rua
Mandarim, como alternativa de saída das transportadoras do distrito industrial atrás do bairro Cabral.
Autoria: Luís André Vilela / Ressaca. 24.04. a melhoria da ligação do Jardim Riacho com o restante da
região do Riacho; Emenda Aditiva 24.04.01. a melhoria da ligação do Jardim Riacho com o restante do
município e também aos acessos a Belo Horizonte e Ibirité; Autoria: Eng. Alfredo M. Diniz/ Segmento
Empresarial.  24.05.  a  melhoria  da  Av.  Helena Vasconcelos  Costa desde  sua  interseção com a Via
Expressa Leste/Oeste até a ligação com Av. Severino Balesteros; 24.06. a melhoria da interseção da Av.
Helena Vasconcelos Costa com Av. Severino Balesteros e BR 040; 24.07. a melhoria da interseção da
Av. Helena Vasconcelos Costa com Via Expressa; 24.08. a ligação da Sede com a região da Ressaca
(VM-5/ Av. das Américas até a Av. Severino Balesteros);  Emenda Aditiva 24.08.01. Modificação do
cruzamento entre a Av. das Américas e a Av. Severino Balesteros. Autoria:Luís André Vilela / Ressaca.
24.09.  a  melhoria  da  ligação  do  Bairro  Inconfidentes  e  da  Av.  Alvarenga  Peixoto  com a  Cidade
Industrial. Emenda Aditiva 24.10. A melhoria do trânsito e sinalização no distrito industrial CINCO, que
hoje se transformou em acesso para a  Via Expressa,  no sentido Belo Horizonte e  PUC Contagem.
Autoria: Eng. Alfredo M. Diniz/ Segmento Empresarial. Emenda Aditiva 24.11. a melhoria da ligação
do Bairro Bernardo Monteiro com o Bairro Monte Castelo. Autoria: Elza Caldeira Leite / Segmento
Empresarial. Emenda Aditiva 24.12. a  melhoria da ligação de Nova Contagem / Vargem das Flores com
a região do CEASA (LMG 808 km01 / Rua do Registro/ Rua Fernando Ferrari / Rua José de Souza/R.

12



João da Mata/ Construção de rotatória: entre a rua João da Mata, Av. Dulce Maria Diniz e rua Maria de
Lourdes  Frias  /  R.  Vila  trinta  e  Tres  /  Tapera  /,  Cemitério  Renascer,  CEASA),  considerando  o
crescimento urbano da região com intenso tráfego de veículos, não apenas de carros particulares, bem
como de transporte de carga e passageiros, desafogando assim o trânsito do Centro (Sede). Autoria:
Mary Soares / Sociedade Civil. Emenda Aditiva 24.13. O acesso à região do bairro Praia. Autoria: Eng.
Alfredo M. Diniz/ Segmento Empresarial. Emenda Aditiva S/N. Aglutinar as propostas 24.05. e 24.07.
Autoria: Eng.  Alfredo M. Diniz/ Segmento Empresarial.  25.  Definir plano viário específico para as
regiões da Ressaca, Nacional e Sede/ VM-5, considerando a tendência de instalação predominante de
atividades de grande porte e causadoras de impacto viário significativo. 26. Atualizar as diretrizes do PD
relativas a articulação externa, da forma seguinte: 26.01. Suprimir o dispositivo que prevê prioridade de
implantação do Rodoanel nas proximidades do bairro Tupã e Pedreira. 26.02. Suprimir a proposta de
ligação ao Pólo Acrílico de Ibirité nas diretrizes relativas à articulação externa de Contagem. 26.03.
Promover a melhoria da ligação Eldorado - Água Branca no viaduto Damas Ribeiro. 26.04. Promover o
planejamento da circulação na região da Praça  João XXIII (Praça B).  26.05.  Promover  a  melhoria
operacional e ampliação da caixa do eixo viário Av. Contagem/ R. São Lourenço/ R. Rodrigues da
Cunha/R. Antonio S. Cunha/ Av. das Américas e da ligação da Ressaca com Belo Horizonte. Emenda
Aditiva 26.05.01. Alargamento do viaduto no final das Av. das Américas sobre a BR 040. Autoria:Luís
André  Vilela  /  Ressaca.  26.06.A Viabilizar  a  melhoria  da  saída  da  Região  do  Eldorado  e  Cidade
Industrial  sentido  Belo  Horizonte.  (Proposta  Original).  Emenda  Substitutiva  26.06.B.  Viabilizar  a
melhoria da saída da Região do Eldorado e Cidade Industrial inserindo modificações nos dois sentidos.
Autoria: Eng. Alfredo M. Diniz/ Segmento Empresarial. Emenda Aditiva 26.06.C. A melhoria da saída
da Via Expressa na conexão com a Avenida Babita Camargos, com a necessária desapropriação das
moradias lindeiras à Via Expressa. Autoria: Eng. Alfredo M. Diniz/ Segmento Empresarial. Emenda
Aditiva 26.07. Promover a melhoria operacional e ampliação da caixa do eixo viário do viaduto da
Avenida João Cesar de Oliveira sobre a Via Expressa, em ambos os sentidos. Autoria: Egmar Pereira
Panta. 27. Atualizar as diretrizes para o centro do Eldorado, considerando as intervenções realizadas no
sistema viário e reforçando a necessidade de fixação de normas relativas à comunicação visual nas
fachadas, visando à requalificação urbanística desse centro. 28. Prever a elaboração e implantação de
planos locais  integrados,  com participação popular,  referenciados em centros que se constituam em
efetivas referências para a população e demandem ações de reabilitação urbana. 29. Inserir dentre as
diretrizes  de articulação espacial  a  implantação de  sinalização urbana adequada.  30.  Inserir  diretriz
prevendo a priorização da ocupação dos distritos industriais existentes. 31. Acrescentar às diretrizes de
proteção do patrimônio cultural a garantia de preservação do patrimônio industrial em geral. Emenda
Aditiva  S/N.  Elaboração  e  execução  de  projeto  de  sinalização  dos  bens  culturais  e  equipamentos
públicos.  Autoria:  Adebal  de  Andrade  Junior.  Emenda  Aditiva  S/N.  Incluir  dentre  os  espaços  de
interesse histórico e cultural, a serem protegidos por meio de instrumentos compensatórios, os espaços
destinados a práticas coletivas e manifestações que compõem o patrimônio imaterial, assim como suas
áreas de entorno. Autoria: Adebal de Andrade Junior. 32. Atualizar o texto relativo à Política Municipal
de Habitação de Interesse Social, em consonância com a Política Nacional de Habitação. 33. ARIE: Para
regulamentação das ARIE, atualizar o mapeamento das mesmas, de modo a: 33.01.  Manter e ajustar
limites das áreas  situadas na bacia  de Vargem das Flores  que se enquadrem no conceito  de ARIE
estabelecido na LC 033/06 e incluir outras da mesma bacia, cujas características também se enquadrem
nesse conceito. 33.02.  Incluir áreas da bacia da Pampulha que se enquadrem no conceito de ARIE
estabelecido na LC 033/06. Emenda Aditiva 33.01.01. Atualizar o mapeamento das ARIE, a fim de se
reajustar os limites das áreas situadas na bacia de Vargem das Flores que se enquadram na definição
legal de ARIE e elaboração de um plano específico de ocupação do solo das ARIE na bacia de Vargem
das Flores,  consubstanciado na  elaboração de normas específicas  para  implantação de  condomínios
multifamiliares abrangendo parâmetros urbanísticos e medidas atenuadoras dos impactos gerados por
esses sobre a infraestrutura urbana existente, com o propósito de preservar mananciais e ecossistema.
Autoria: Tânia Vieira/ Segmento Empresarial. Emenda Aditiva 33.02.01. Implantação de reserva natural
e parque ecológico na área onde está a mata da família Rocha, situada no bairro Cabral.  Autoria: Luís
André Vilela / Ressaca. 34.A. Submeter a implantação dos conjuntos residenciais e dos prédios públicos

12



a critérios  de sustentabilidade ambiental,  visando à preservação dos recursos naturais,  utilização de
fontes  alternativas de  energia,  reciclagem de resíduos,  dentre  outras  medidas.   (Proposta  Original).
Emenda Substitutiva 34.B. Submeter a implantação dos conjuntos residenciais de Impacto e dos prédios
públicos a critérios de sustentabilidade ambiental, visando à preservação dos recursos naturais, utilização
de fontes alternativas de energia, reciclagem de resíduos, dentre outras medidas. Autoria: Egmar Pereira
Panta.  35.  Prever  a  manutenção  de  corredores  ecológicos  nas  bacias  de  Vargem das  Flores  e  da
Pampulha.  36.  Elaborar  plano de  arborização urbana,  e  implantar  ampla  arborização na  cidade,  de
conformidade  com  o  plano  citado.  Emenda  Aditiva  36.01.  Elaborar  plano  de
levantamento/cadastramento das árvores existentes (parceria com a CEMIG). Autoria: Eng. Alfredo M.
Diniz/  Segmento  Empresarial.  37.A  Prever  a  priorização  das  áreas  verdes  dos  loteamentos  para
implantação  dos  parques  do  Programa  de  Parques  Urbanos  e  Áreas  de  Lazer  proposto.  (Proposta
Original). Emenda Substitutiva 37.B. Prever a priorização das áreas verdes dos loteamentos e do Parque
Waldyr Soeiro Emrich, localizado no CINCO, para implantação dos parques do Programa de Parques
Urbanos e Áreas de Lazer proposto. Autoria: Eng. Alfredo M. Diniz/ Segmento Empresarial. Emenda
Aditiva S/N. Prever instrumentos que incentivem a preservação e o plantio de jabuticabeiras, patrimônio
natural  de  Contagem.  Autoria:  Adebal  de  Andrade  Junior.  38.  Propor  e  implementar  uma  política
agrícola  e  pecuária  em  bases  ecológicas,  que  promova  a  integração  sócio-cultural,  econômica  e
ambiental  e  contribua  para  o  ordenamento  do  território  municipal,  de  forma  a  colaborar  com  a
recuperação e proteção dos mananciais hídricos e demais recursos naturais. 39. Prever a construção de
ciclovias no sistema viário: 39.01. em novos loteamentos; 39.02. em projetos de tratamento de fundos de
vales;  39.03.  em novas  vias  a  serem implantadas.  40.A.  Articular-se com os  municípios limítrofes,
principalmente Belo Horizonte e  Betim, para estudar  a  viabilidade de implementação do transporte
cicloviário entre esses municípios. (Proposta Original). Emenda Substitutiva 40.B. Articular-se com os
municípios limítrofes,  principalmente Belo Horizonte, Betim e Ibirité,  para estudar a  viabilidade de
implementação  do  transporte  cicloviário  entre  esses  municípios.  Autoria:  Eng.  Alfredo  M.  Diniz/
Segmento  Empresarial.  41.   Implementar  o  Plano  de  Mobilidade,  consubstanciado  no  Modelo
Intermodal de Transporte do Município de Contagem – MITCon, mediante os seguintes instrumentos de
ação programática: 41.01. Programa de Classificação, Implantação e Operação Viária – PROVIA. 41.02.
Programa de Modernização,  Implantação e  Gestão de  Transporte  e  Trânsito – PROTTRAN. 41.03.
Programa de Gestão Econômica e Financeira do Sistema de Transporte e Trânsito – PROFITT. 41.04.
Programa  de  Atendimento  e  Relacionamento  com  Usuários  –  PROARU.  41.05.  Programa  de
Monitoramento e Avaliação de Desempenho – PROMAD. 42. Para o desenvolvimento da estratégia de
implantação do  MitCon, priorizar, em curto prazo, as seguintes intervenções:42.01. Implantação das
estrutura de Linhas Circulares, Radiais, Semi Expressas e Expressas; 42.02. Implantação do Terminal
Especializado  Carrefour;  42.03.  Implantação  do  Terminal  Especializado  da  Rua  Jequitibás;  42.04.
Implantação do Complexo de Transporte Integrado; 42.05. Implantação da extensão da Linha I do Metrô
até  a  Estação  Novo  Eldorado.  Emenda  Aditiva  S/N.  Implantação  de  um  terminal  de  cargas  no
município.Autoria:  Adebal  de Andrade Junior.  Não havendo mais nenhuma manifestação e  nenhum
assunto a tratar, Isnard agradece a todos e encerra a reunião. Do que se passou foi lavrada a presente ata,
que, se aprovada, será assinada pelo Presidente do COMPUR e membros presentes.

ISNARD MONTEIRO HORTA

MARIA AUXILIADORA DE MIRANDA VIEIRA 

TANIA MARIA DE ARAÚJO FERREIRA

LUCIANE MITRAUD CARVALHO

VINICIUS FIGUEIREDO HENRIQUE

LEONARDO BORGES CASTRO

CÉLIA CRISTINA ZATTI LIMA   

ATÍLIO ANTÔNIO BELOTE

CARLOS ROBERTO SILVA FONSECA

LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO FERREIRA
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MÁRIO GUIMARÃES FILHO

BRUNO XAVIER BARCELOS COSTA

CÁSSIO BRAGA SANTOS

EDILTON PIRES BISPO

EGMAR PEREIRA PANTA

REGINA MARIA DA SILVA

JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA

ATA DA PLENÁRIA FINAL DA 
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA DE CONTAGEM

A reunião final da II Conferência Municipal de Política Urbana de Contagem ocorreu no dia 05
de novembro de 2011, na  Fundação Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas
Gerais  de Apoio à Educação,  Cultura e Meio Ambiente –  FUNCICI/MG, localizada à Rua
Hum, n° 303, Bairro Santa Maria, Contagem. A inscrição e cadastro dos participantes tiveram
início  às  8h  e  continuaram  até  as  10h.  As  pessoas  podiam escolher  participar  de  um dos
seguintes  4  grupos:  1) Ordenamento Territorial/Habitação;  2) Ordenamento Territorial/Meio
Ambiente; 3) Ordenamento Territorial/Espaços Públicos/Patrimônio Cultural; e 4) Mobilidade,
Transporte e Trânsito. PLENÁRIA INICIAL: A abertura da Plenária Inicial foi realizada às 9h,
pelo  coordenador  da  Conferência  e  Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano de
Contagem (SMDU), Engenheiro  Isnard  Monteiro  Horta,  também Presidente  do  Conselho
Municipal de Política Urbana (COMPUR), que agradeceu à comissão organizadora, à equipe
técnica, aos delegados eleitos e demais pessoas que apoiaram o processo de revisão do Plano
Diretor. Também pediu desculpas pelo atraso para começar a reunião, justificando que estavam
aguardando completar-se o mínimo de 10 participantes no Grupo 3. Em seguida, o Engenheiro
Isnard Monteiro Horta explicou a metodologia utilizada para a revisão do Plano Diretor, citando
as etapas  de  leitura  técnica,  leitura comunitária,  elaboração  do diagnóstico,  preparação  das
propostas  e  seu  envio  aos  delegados  para  que  pudessem  analisar  e  propor  emendas.  O
Engenheiro  Isnard  Monteiro Horta  disse que o objetivo dessa última reunião  era votar  tais
propostas  de  alteração  da  lei  do  Plano  Diretor  Municipal  e  as  emendas  sugeridas  pelos
delegados, sendo que ocorreriam discussões e votações nos 4 grupos temáticos. Explicou ainda
que  as  Plenárias  Temáticas  ocorreriam  da  seguinte  forma:  as  propostas  seriam  lidas  e  os
delegados  participantes  deveriam solicitar  o  destaque  daquelas  que  não  concordassem e/ou
quisessem maiores esclarecimentos. Todas as propostas não destacadas seriam automaticamente
consideradas  aprovadas pelo grupo.  As propostas  alvo de destaque,  bem como aquelas  que
possuíssem  emendas,  seriam  discutidas  e  votadas,  sendo  a  aprovação  ou  não-aprovação
decidida  por  maioria  simples.  Somente  os  itens  validados  pelos  grupos  seriam  levados  à
votação  na  Plenária  Final,  a  ser  realizada  com todos  os  participantes.  Foi  esclarecido  que
algumas  emendas  enviadas  pelos  delegados  não  estavam  de  acordo  com  as  diretrizes  do
Conselho Municipal de Habitação e, portanto, não foram incluídas no escopo da discussão e
votação. O Engenheiro Isnard Monteiro Horta perguntou se a proposta de trabalho havia sido
compreendida  por  todos  e  se  alguém  gostaria  de  apontar  alguma  dúvida,  mas  não  houve
nenhuma  manifestação.  Em  seguida,  passou-se  à  leitura  do  regulamento  proposto  para  a
reunião, que foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelas pessoas presentes. O
Engenheiro Isnard Monteiro Horta apresentou, então, os coordenadores de cada grupo temático
e  também a  equipe  técnica  de  apoio.  Nesse  momento  uma pessoa  questionou se  ocorreria
aprovação de tópicos por maioria simples mesmo quando houvesse conflito de opiniões, e o
Engenheiro  Isnard  Monteiro  Horta  esclareceu  que  haveria  espaço  para  discussões,  mas  a
votação precisava ser conclusiva, reiterando que aquele não era mais o momento de apresentar

12



novas sugestões, pois todas as propostas haviam sido enviadas aos delegados com antecedência
para que eles pudessem analisar e propor emendas. Em seguida, às 9h30, as pessoas dirigiram-
se  às  salas  para  começar  as  discussões  temáticas.  Durante  toda  a  Plenária  Inicial  pessoas
continuaram chegando ao auditório.  PLENÁRIA TEMÁTICA – GRUPO 1: O Engenheiro
Isnard Monteiro Horta foi o coordenador desse grupo e iniciou a oficina explicando os nomes
das zonas utilizadas no Plano Diretor e reiterando a metodologia de destaque e votação.  Em
seguida,  realizou  a  leitura  das  propostas.  Os  participantes  do  grupo  solicitaram  alguns
destaques, que começaram a ser discutidos às 9h50. Foram solicitados esclarecimentos sobre a
proposta  01 (“Quota  de  Terreno  por  Unidade Residencial  (QT):  Estabelecer  o  parâmetro
Quota de Terreno por Unidade Residencial para as zonas ZR, ZOR-3, ZEU-3, ZOR.2 e ZEU-2,
com valores equivalentes às áreas mínimas de lotes admitidas nestas zonas.”), especificamente
sobre como seriam tratados os casos já existentes que não estão de acordo com a legislação. O
Engenheiro Isnard Monteiro Horta explicou que esse tema é tratado em outros itens do Plano
Diretor e não era objeto dessa proposta. Com relação aos itens  05.02 B (“Estabelecer o lote
mínimo de 1.000m² em áreas de ZEU-3 com rede pública de abastecimento de água.”), 05.03 B
(“Para as áreas irregulares existentes em ZEU-3, com lotes inferiores ao mínimo fixado nesta
lei, prever a possibilidade de regularização, desde que seja previamente solucionada a questão
do  esgotamento  sanitário  sem  prejuízo  da  proteção  do  manancial.”),  07.03  B (“Admitir
condomínios  residenciais  horizontais  na  ZEIT,  com  fração  ideal  e  Quota  de  Terreno  por
Unidade Residencial (QT) de 2.000 m².”), a autora das emendas, Sra. Elza Caldeira Leite, disse
que sugeriu  emendas porque gostaria  de obter  esclarecimentos  e,  após a  discussão,  decidiu
retirar suas propostas. O item 05.05 (“A área classificada com ZOR-3, após a implantação de
sistema de reversão de esgotos, poderá ser utilizada como ZEU-1, e desta convertida em ZOR-
1 ou ZAD-1, depois de atendidos os critérios urbanísticos específicos vigentes. 1°- O sistema
de reversão de esgotos a que se refere o texto acima é: I – aquele já implantado na Sede
Municipal e sua expansão, quando estiver efetivamente implantada; II – aquele já implantado
na Aglomeração Urbana Retiro/Nova Contagem, interligado à ETE Nova Contagem. 2° - O
terreno situado na ZOR-3, quando contemplado pelo sistema de reversão, fica submetido aos
seguintes critérios, além daqueles já estabelecidos na LPOUS, especialmente para a Bacia de
Vargem das Flores: I – a ocupação do solo observará os parâmetros da ZEU-1, enquanto não
for  efetuado o parcelamento do solo;  II  –  a  conversão da área em ZAD-1 ou ZOR-1 fica
condicionada ao parcelamento do solo, sendo o zoneamento definido segundo os conceitos
constantes dos arts. 8° e 9° do Plano Diretor; III – o parcelamento do solo poderá ser efetuado
com área  mínima  do  lote  de  360  m²  (trezentos  e  sessenta  metros  quadrados);  IV  –  será
admitido o uso residencial  unifamiliar e multifamiliar horizontal; V – qualquer que seja o
zoneamento, somente serão admitidas as atividades permitidas na ZAD e na ZOR conforme o
Anexo 5 da LPOUS, vedados os usos incômodos.”) foi vetado por 10 votos contra 7. A proposta
original  06.01 (“Suprimir o dispositivo que prevê a utilização de parâmetros de ZEU-1 ou
ZAD-1 em áreas de ZEU-2 após implantação de sistema de reversão de esgotos.”) foi mantida
por 12 votos contra 3. Os itens relacionados ao Rodoanel geraram longas discussões. No escopo
da proposta 18 (“APM / Entorno do Rodoanel: Prever, na bacia de Vargem das Flores, uma
Área de Influência Direta do Rodoanel, sujeita a normas especiais destinadas a evitar que a
implantação da via venha induzir ocupação e uso incompatíveis com a APM.”) e  18.01 (“A
Área de Influência Direta do Rodoanel constitui-se em uma faixa de largura equivalente a
500m de  cada lado da faixa  de  domínio  da via,  abrangendo áreas  urbanizadas,  áreas  de
expansão  urbana  ou  área  rural.”),  um  delegado  apontou  que  a  faixa  lindeira  à  estrada
apresenta  atratividade para  novos empreendimentos  e  que o município não pode abrir  mão
dessa oportunidade de gerar novos negócios. O Engenheiro Isnard Monteiro Horta argumentou
que grande parte do Rodoanel estará localizada na área rural  e, portanto, não se encaixa no
contexto citado, e que o objetivo da proposta original é tentar impedir que pessoas façam novos
loteamentos e ocupem as proximidades do Rodoanel, gerando favelas.  O Engenheiro Isnard
Monteiro  Horta  falou  sobre  a  preocupação  de  contaminação  do  manancial  de  Vargem  das
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Flores e a intenção de criar uma via com características ecológicas. Também citou os centros
regionais de indústrias e comércio e mostrou que eles não têm interesse no Rodoanel, porque já
utilizam outras vias para seu escoamento. O delegado contrapôs que existe uma vocação natural
para a utilização da margem das rodovias e que a faixa de 500m é muito extensa. O Engenheiro
Isnard Monteiro Horta disse que a proposta não impede a utilização de tal faixa, somente regula
o seu uso, evitando a proliferação de negócios do tipo “topa-tudo”, oficinas artesanais, ferros-
velhos  e  outros  de  difícil  fiscalização.  Além  disso,  os  empreendimentos  já  existentes
permaneceriam. A Sra. Márcia apontou que a região por onde passará o Rodoanel é uma área de
preservação e que essa é uma via de alto impacto ambiental,  então é necessário  pensar  no
desenvolvimento econômico, mas considerando também a prevenção da degradação ambiental.
Outro participante apontou a necessidade de considerar outros modais de transporte e também
as questões de segurança da via. A proposta foi votada e a manutenção da sua forma original foi
aprovada  por  16  votos  a  favor  e  2  contra.  Com relação  à  proposta  19.02 (“Proibição  da
implantação  de  indústrias  extrativas,  serviços  de  manutenção,  reparação  e  instalação,
transportadoras,  comércio  varejista  de  produtos  usados,  comércio  atacadista,  centrais  de
abastecimento, centrais de distribuição de mercadorias, depósitos de materiais de construção,
postos de abastecimento e serviços de veículos e outros definidos na LPOUS.”), um delegado
manifestou que é a  favor  de impor restrições  aos  tipos  de  empreendimentos  permitidos  no
entorno do Rodoanel,  mas não concorda com alguns daqueles citados no texto da proposta,
como o comércio atacadista, por exemplo. O Engenheiro Isnard Monteiro Horta concordou que
realmente não é possível citar cada tipo de empreendimento que não é permitido e que isso
pode ser  melhor  discutido na  regulamentação  das  faixas lindeiras.  O item foi  excluído em
votação, por 12 votos a 8. Por último, foram discutidos os itens  19.03 A (“Previsão de uma
faixa de 100m na margem esquerda, sentido Betim – Ribeirão das Neves, a partir da faixa de
domínio,  na  qual  somente  serão  aceitas  edificações  destinadas  a  postos  policiais  e  de
segurança e serviços de operação da via e auxílio ao usuário.”) e 19.03 B (“Previsão de uma
faixa de 100m no canteiro central, visando dar maior mobilidade nos dois sentidos da via,
faixa na qual somente serão aceitas edificações destinadas a postos policiais e de segurança e
serviços de operação da via e auxílio ao usuário.”), que deliberam sobre as faixas exclusivas
para edificações destinadas a postos policiais e de segurança,  serviços de operação da via e
auxílio ao usuário. A emenda substitutiva proposta sugeria transferir essa faixa da margem para
o  canteiro  central,  por  motivos  de  segurança  e  para  evitar  as  ocupações  irregulares.  O
Engenheiro  Isnard  Monteiro  Horta  apontou  que  a  proposta  original  está  de  acordo  com o
licenciamento do DNIT e que alterar o projeto levanta questões de desapropriação do canteiro
central também. A proposta foi votada e a manutenção do texto original foi aprovada por 12
votos contra 5. As demais propostas foram aprovadas sem destaques. A reunião terminou às
11h25.  PLENÁRIA  TEMÁTICA –  GRUPO  2: A  coordenadora  Tânia  Maria  de  Araújo
Ferreira,  representante da Secretaria  Municipal  Adjunta de Gestão Urbana – SAGEURB no
Conselho Municipal  de Política  Urbana (COMPUR),  explicou  novamente aos  delegados  as
regras de votação e voz na discussão e iniciou a leitura de todos os tópicos da discussão. Foi
pedida a modificação no texto do item  04 B ,  de forma a excluir o trecho que restringia a
exceção às áreas de risco identificadas pela consultoria DAM, ficando o texto final escrito da
seguinte  forma:“Manter  a  vedação  ao  uso  residencial  na  ZUI-1,  como  regra  geral  e,  na
Cidade Industrial  Juventino Dias,  permitir  o  reassentamento  de populações  residentes  nas
áreas hoje delimitadas como AIS-1 neste distrito.,  à  exceção de áreas já identificadas por
estudos do município como áreas de alto risco para reassentamentos habitacionais ”.  Essa
proposta foi aprovada em substituição à proposta 04 A (“Manter a vedação ao uso residencial
na ZUI-1, como regra geral e, na Cidade Industrial Juventino Dias, permitir o reassentamento
de populações residentes nas áreas hoje delimitadas como AIS-1 neste distrito”). A Sra. Tânia
Maria  de  Araújo  Ferreira  pediu  a  palavra  para  poder  esclarecer  o  texto  do  item  21  A
(“Estabelecer, na LPOUS, limites mais rigorosos para o porte e a distância entre conjuntos
residenciais, considerando, sobretudo, seu impacto no tráfego, além dos impactos na paisagem
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urbana, na infra-estrutura e nos equipamentos comunitários.”), que foi aprovado em seguida, e
a sua emenda substitutiva 21 B (“Estabelecer, na LPOUS, limites mais rigorosos para o porte
e a distância entre conjuntos residenciais de Impacto, considerando, sobretudo, seu impacto no
tráfego,  além  dos  impactos  na  paisagem  urbana,  na  infra-estrutura  e  nos  equipamentos
comunitários.”)  foi rejeitada. Com relação à proposta  23 (“Prever a aplicação de estímulos
tributários e de instrumentos compensatórios para implementação das AIURB-1 e AIURB-2 e
viabilização das ARIE.”), foi explicado pela Sra. Tânia Maria de Araújo Ferreira e pela Sra.
Floriana  o  estudo que estão sendo realizados para a regulamentação das ARIEs. A proposta 08
A (“Alterar para ZUI as áreas internas à Cidade Industrial, hoje classificadas como ZOR-1.”)
foi reprovada e a emenda substitutiva 08 B (“Alterar para ZUI-1 as áreas internas à Cidade
Industrial, hoje classificadas como ZOR-1.”), aprovada por unanimidade. O item 09 (“Ajustar
limites de zonas que tenham bacias hidrográficas como referências de delimitação, de modo a
obter coerência entre o limite e o conceito das zonas.”) provocou uma discussão acerca das
questões relacionadas à delimitação de zonas a partir de bacias hidrográficas. A Sra. Floriana
abordou o tema e alguns delegados fizeram considerações, dentre elas sobre o bairro Tupã e a
criação do Consórcio da Várzea das Flores. O item 11 (“Corrigir os casos de zoneamento como
ZUI  de  pequenas  áreas  incrustadas  em  zonas  predominantemente  residenciais,  onde  a
presença  de  usos  incômodos  é  altamente  conflituosa.”) teve  sua  aditiva  (“Alterar  o
zoneamento da área correspondente às chácaras 16 e 17 do Condomínio Fátima.”) retirada. A
Sra.  Tânia  Maria  de  Araújo  Ferreira  pediu  destaque  no  item  33.01.01 (“Atualizar  o
mapeamento das ARIE, a fim de se reajustar os limites das áreas situadas na bacia de Vargem
das Flores que se enquadram na definição legal de ARIE e elaboração de um plano específico
de  ocupação  do  solo  das  ARIE  na  Bacia  de  Vargem  das  Flores,  consubstanciado  na
elaboração  de  normas  específicas  para  implantação  de  condomínios  multifamiliares
abrangendo parâmetros urbanísticos e medidas atenuadoras dos impactos gerados por esses
sobre  a  infraestrutura  urbana  existente,  com  o  propósito  de  preservar  mananciais  e
ecossistemas”) surgiram algumas dúvidas sobre as normas específicas para implementação, que
foram  amplamente  debatidas.  Por  7  votos  votou-se  pela  sua  supressão.  Após  a  leitura  da
definição de ARIE e corredor ecológico, para esclarecimento de conceitos e dúvidas, o item 35
(”Prever  a  manutenção  de  corredores  ecológicos  nas  bacias  de  Vargem das  Flores  e  da
Pampulha.”)  foi  destacado  e  muitos  dos  participantes  enfatizaram  a  importância  desses
corredores  para  o  meio  ambiente.  O  item  34  A (“Submeter  a  implantação  dos  conjuntos
residenciais  e  dos  prédios  públicos  a  critérios  de  sustentabilidade  ambiental,  visando  à
preservação dos recursos naturais, utilização de fontes alternativas de energia, reciclagem de
resíduos, dentre outras medidas.“) foi votado e aprovado por 9 votos, não sendo aprovada a sua
substitutiva  (“Submeter a implantação dos conjuntos residenciais de Impacto e dos prédios
públicos  a  critérios  de  sustentabilidade  ambiental,  visando  à  preservação  dos  recursos
naturais, utilização de fontes alternativas de energia, reciclagem de resíduos, dentre outras
medidas.”).  A  emenda  substitutiva  37  B (“Prever  a  priorização  das  áreas  verdes  dos
loteamentos e do Parque Waldyr Soeiro Emrich, localizado no CINCO, para implantação dos
parques do Programa de Parques Urbanos e Áreas de Lazer proposto.” “) foi reprovada por 9
votos  e  a  Emenda Aditiva  S/N (“Prever  instrumentos  que  incentivem a  preservação  e  o
plantio  de  jabuticabeiras,  patrimônio  natural  de  Contagem.”) foi  aprovada.  As  demais
propostas  foram  aprovadas  sem  destaques.  PLENÁRIA  TEMÁTICA  –  GRUPO  3: A
coordenadora  Engenheira  Arquiteta  e  Urbanista  Maria  Auxiliadora  de  Miranda  Vieira,
presidente-suplente  do  Conselho  Municipal  de  Política  Urbana  (COMPUR),  explicou
novamente o tema do Grupo 3 e a metodologia do trabalho a ser realizado. Foi feita a leitura, de
forma corrida, das propostas originais. Em seguida passou-se à discussão dos itens destacados
pelos participantes. Houve votação da proposta 15.01.A (“Ampliar o conceito da AIURB-3 da
Sede,  conceituando-a  como  um  conjunto  de  espaços  e  edificações  considerados  de  valor
histórico-cultural,  paisagístico  e  ambiental,  relevantes  para  a  memória  e  a  identidade  do
município, nos quais o processo de ocupação e o uso do solo serão controlados em função de
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sua proteção.”)  e sua emenda substitutiva  15.01.B (“Identificar áreas, espaços e edificações
considerados de valor histórico-cultural, paisagístico e ambiental, relevantes para a memória
e  a  identidade  do  município,  nos  quais  o  processo  de  ocupação  e  o  uso  do  solo  serão
controlados em função de sua proteção.”).  A proposta original foi mantida por um resultado
de  7  contra  3  votos.  Foi  discutido  se  algumas  propostas  deveriam ser  acopladas,  mas  foi
decidido que não era necessário. Ocorreu discussão sobre proposta 27 (“Atualizar as diretrizes
para  o  centro  do  Eldorado,  considerando  as  intervenções  realizadas  no  sistema  viário  e
reforçando a necessidade de fixação de normas relativas à comunicação visual nas fachadas,
visando à requalificação urbanística desse centro.”).  Houve uma mudança no texto proposto
(“Atualizar as diretrizes para o centro do Eldorado, considerando as intervenções realizadas
no sistema  viário e  fixar  normas  relativas  à  comunicação  visual  nas  fachadas,  visando à
requalificação urbanística desse centro.”) e foi retirado o destaque. Foram dirimidas dúvidas
sobre a  Emenda Aditiva S/N (“Incluir dentre os espaços de interesse histórico e cultural, a
serem protegidos por meio de instrumentos compensatórios, os espaços destinados a práticas
coletivas  e  manifestações  que compõem o patrimônio imaterial,  assim como suas áreas de
entorno.”). Foram feitos  esclarecimentos  sobre as zonas ARIC,  ARIC2,  ARIC3,  AIURB-3,
AIURB-4, seguidos de longa discussão sobre a proposta 12 (“ARIC: Extinguir esta categoria
de área especial, sem prejuízo das normas vigentes nas áreas do Jardim Riacho e do Central
Parque/ Camilo Alves/ N. Sra. Do Carmo, atualmente classificadas como ARIC-1 e ARIC-2,
respectivamente.”).  Realizou-se sua  votação  e a  proposta 12 foi  excluída  por  unanimidade.
Também houve votação das  propostas  14.01 (“Instituir nova categoria de área especial,  a
AIURB-4, caracterizada como área de usos diversificados, predominantemente residencial, de
densidade média e ocupação sujeita a controle de altimetria.”), 16.01 (“Incorporar à AIURB-
3 a parte da ARIC-2 que se caracterize como área de interesse de proteção paisagística.”),
16.02 (“Enquanto a AIURB-3 não for regulamentada, manter na parte da ARIC-2 incorporada
à AIURB-3 os parâmetros atualmente vigentes na ARIC-2 e no bairro Central Parque.”) e 17
(“ARIC-1  (Jardim  Riacho):  Converter  em  AIURB-4  a  ARIC-1,  que  fica  sujeita  aos  seus
parâmetros atuais, passíveis de alteração quando de sua regulamentação como AIURB-4.”),
que foram mantidas. Por falta de tempo, a dinâmica da reunião teve que ser acelerada e foi feita
uma  leitura  das  demais  propostas  destacadas,  que  foram  aprovadas.  Todas  as  emendas
propostas para o  bairro Cabral  foram aceitas.  PLENÁRIA TEMÁTICA – GRUPO 4: As
discussões do Grupo 4 tiveram início às 9:30 e término às 11:20. O coordenador do grupo,
Engenheiro-Arquiteto e Urbanista Zenilton Kleber G. do Patrocínio, coordenador dos trabalhos
de consultoria, fez a leitura das propostas originais e os participantes se manifestaram pedindo o
destaque  de  propostas  sobre  as  quais  gostariam  de  fazer  observações.  Finda  a  leitura  das
propostas originais, foi feita a leitura das propostas destacadas, emendas substitutivas e aditivas.
O item  24.03 (“Criação de acesso da Av. Wilson Tavares na BR 040, sentido Sete Lagoas
/Belo Horizonte.”) teve seu texto alterado (“Criação de acesso e melhoria do entorno da Av.
Wilson  Tavares  na  BR 040,  sentido  Sete  Lagoas  /Belo  Horizonte.”) e  a  Emenda Aditiva
24.03.01 (“Trincheira ou viaduto na BR 040, no bairro Cândida Ferreira, próxima ao final da
rua Mandarim, como alternativa de saída das transportadoras do distrito industrial atrás do
bairro Cabral.”) foi excluída. O item 24.04 (“A melhoria da ligação do Jardim Riacho com o
restante da região do Riacho.”)  teve seu texto alterado  (“A melhoria da ligação do Jardim
Riacho com o restante do município e também aos acessos de Belo Horizonte e Ibirité.”)  e a
Emenda Aditiva  24.04.01 (“A melhoria  da ligação do Jardim Riacho com o restante  do
município e também aos acessos a Belo Horizonte e Ibirité.”) foi excluída. O item 24.05 (“A
melhoria  da  Av.  Helena  Vasconcelos  Costa  desde  sua  interseção  com  a  Via  Expressa
Leste/Oeste até a ligação com Av. Severino Balesteros.”) teve seu texto alterado (“A melhoria
do trecho compreendido entre a Av. Helena Vasconcelos Costa desde sua interseção com a Via
Expressa Leste/Oeste até a Av. Severino Balesteros incluindo o viaduto sobre a BR 040;”) e os
itens  24.06 (“A melhoria da interseção da Av. Helena Vasconcelos Costa com Av. Severino
Balesteros e BR 040”) e 24.07 (“A melhoria da interseção da Av. Helena Vasconcelos Costa
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com Via Expressa.”)  foram excluídos. O item  24.08 (“A ligação da Sede com a região da
Ressaca - VM-5/ Av. das Américas até a Av. Severino Balesteros.”) teve seu texto alterado (“A
melhoria da ligação da Sede com a região da Ressaca - VM-5/ Av. das Américas até a Av.
Severino Balesteros.”) e a  Emenda Aditiva 24.08.01  (“Modificação do cruzamento entre a
Av. das Américas e a Av. Severino Balesteros.”) foi excluída. O item 24.09 (“A melhoria da
ligação do Bairro Inconfidentes e da Av. Alvarenga Peixoto com a Cidade Industrial.”) teve
seu texto alterado (“A melhoria da ligação do Bairro Inconfidentes/ Industrial 3ª Seção/ Bairro
Amazonas com a Cidade Industrial.”). A Emenda Aditiva 24.10. (“A melhoria do trânsito e
sinalização  no  distrito  industrial  CINCO,  que  hoje  se  transformou  em acesso  para  a  Via
Expressa, no sentido Belo Horizonte e PUC Contagem.”) foi aprovada com alterações no seu
texto  (“A  melhoria  do  trânsito  e  sinalização  no  distrito  industrial  CINCO,  que  hoje  se
transformou em acesso para a Via Expressa, no sentido Belo Horizonte e PUC Contagem; e
promover o planejamento da ligação CINCO – Petrobrás.”). A Emenda Aditiva 24.12. (“A
melhoria da ligação de Nova Contagem / Vargem das Flores com a região do CEASA (LMG
808 km01 / Rua do Registro/ Rua Fernando Ferrari / Rua José de Souza/R. João da Mata/
Construção de rotatória: entre a rua João da Mata, Av. Dulce Maria Diniz e rua Maria de
Lourdes Frias / R. Vila Trinta e Três / Tapera /, Cemitério Renascer, CEASA), considerando o
crescimento  urbano  da  região  com  intenso  tráfego  de  veículos,  não  apenas  de  carros
particulares, bem como de transporte de carga e passageiros, desafogando assim o trânsito do
Centro-Sede”) foi  aprovada com alterações em seu  texto (“A melhoria da ligação de Nova
Contagem / Vargem das Flores/ Praia com a região do CEASA (LMG 808 km01 / Rua do
Registro/  Rua  Fernando  Ferrari  /  Rua  José  de  Souza/R.  João  da  Mata/  Construção  de
rotatória: entre a rua João da Mata, Av. Dulce Maria Diniz e rua Maria de Lourdes Frias / R.
Vila  Trinta  e  Três  /  Tapera  /,  Cemitério  Renascer,  CEASA),  considerando  o  crescimento
urbano da região com intenso tráfego de veículos,  não apenas de carros particulares, bem
como de transporte de carga e passageiros, desafogando assim o trânsito do Centro-Sede.”). A
Emenda  Aditiva  24.13  (“O acesso  à  região  do  bairro  Praia.”) e Emenda  Aditiva  S/N.
(“Aglutinar  as  propostas  24.05.  e  24.07”)  foram excluídas  após  mudanças  na  redação  das
propostas anteriores. A Emenda Aditiva 26.05.01 (“Alargamento do viaduto no final das Av.
das Américas sobre a BR 040.”) não foi aprovada. O item 26.06.A (“Viabilizar a melhoria da
saída da Região do Eldorado e Cidade Industrial  sentido Belo Horizonte.”) teve seu texto
alterado (“Viabilizar a melhoria de acesso da Região do Eldorado e Cidade Industrial à Belo
Horizonte nos dois sentidos inclusive no entroncamento entre Avenida Babita Camargos e Via
Expressa.”). A Emenda Substitutiva 26.06.B. (“Viabilizar a melhoria da saída da Região do
Eldorado e Cidade Industrial inserindo modificações nos dois sentidos.”) e a Emenda Aditiva
26.06.C. (“A melhoria da saída da Via Expressa na conexão com a Avenida Babita Camargos,
com a necessária desapropriação das moradias lindeiras à Via Expressa.”)  foram excluídas
após mudanças  na  redação  da proposta  anterior.  A  Emenda Aditiva 26.07. (“Promover  a
melhoria operacional e ampliação da caixa do eixo viário do viaduto da Avenida João Cesar
de  Oliveira  sobre  a  Via  Expressa,  em  ambos  os  sentidos.”)  foi  aprovada.   O  item  40.A
(“Articular-se  com os  municípios  limítrofes,  principalmente  Belo  Horizonte  e  Betim,  para
estudar a viabilidade de implementação do transporte cicloviário entre esses municípios.”)
teve seu texto alterado (“Articular-se com os municípios limítrofes para estudar a viabilidade
de  implementação  do  transporte  cicloviário  entre  esses  municípios.”) e  a  Emenda
Substitutiva 40.B (“Articular-se com os municípios limítrofes, principalmente Belo Horizonte,
Betim e Ibirité, para estudar a viabilidade de implementação do transporte cicloviário entre
esses  municípios.”) foi  excluída.  O  item  42.02  (“Implantação  do  Terminal  Especializado
Carrefour.”) teve seu texto alterado  (“Implantação do Terminal Especializado Carrefour e
Bernardo Monteiro.”). Foi incluída a Emenda Aditiva S/N (“Implantação de um terminal de
cargas no município.”).  PLENÁRIA FINAL: Após o intervalo de 11h30 ás 12h em que foi
oferecido um lanche aos participantes, teve início a Plenária Final com a palavra da prefeita
Marília Aparecida Campos, que ressaltou a importância da II Conferência Municipal de Política

12



Urbana para a cidade e a tentativa de fazer um trabalho consensual,  objetivando atualizar e
modernizar  o  Plano  Diretor,  visando à melhoria  de  Contagem e sempre  considerando  suas
mudanças  e  seu  dinamismo,  sem  prejudicar  a  qualidade  de  vida  dos  seus  moradores,
preservando  seus  bens  naturais  e  promovendo  o  desenvolvimento  com  sustentabilidade,
levando em conta o interesse de todos. Em seguida, o Engenheiro Isnard Monteiro Horta tomou
a palavra  e  disse que  Contagem é uma cidade  privilegiada,  pois  poucos  municípios  têm a
oportunidade de atualizar o seu Plano Diretor com a participação de todos em debate aberto.
Explicou  também  que a  próxima  etapa  seria  a  da  votação  final,  reiterando  que  os  grupos
tiveram a possibilidade de vetar propostas, mas que todas as aprovadas nas plenárias temáticas
passariam pela votação geral. O Engenheiro Isnard Monteiro Horta disse que essa parte final da
dinâmica  seria  uma  votação  direta,  pois  as  discussões  já  haviam  ocorrido  nos  grupos,
lembrando que os participantes tiveram a oportunidade de escolher o grupo do qual gostariam
de  participar  para  defender  suas  idéias.  Assim,  às  12h15,  teve  início  a  votação  final  das
propostas. Todas foram aceitas por unanimidade, com exceção da proposta 18.01 (“A Área de
Influência Direta do Rodoanel constitui-se em uma faixa de largura equivalente a 500m de
cada lado da faixa de domínio da via,  abrangendo áreas urbanizadas,  áreas  de expansão
urbana ou área rural”) que recebeu um voto contra. O texto final aprovado na Plenária consta
desta Ata. A votação foi encerrada às 12h50. Várias pessoas manifestaram que gostariam de
saber  quando  o  projeto  de  lei  for  enviado  à  Câmara  Municipal  e  a  equipe  técnica  se
comprometeu a comunicar os delegados para que eles continuem participando do processo. Ao
final, duas pessoas pediram a palavra.  A Sra. Maria solicitou a atualização do mapa e o Sr.
Alfredo agradeceu a participação de todos, dos representantes da comunidade, dos cidadãos e
dos profissionais presentes, dizendo que a revisão do Plano Diretor foi um exemplo de processo
participativo.  O  Sr.  Alfredo  também  deu  a  sugestão  de  serem  emitidos  certificados  de
participação,  para  estimular  as  pessoas  a  comparecerem  nos  eventos  e  motivar  outros
moradores  a  participarem.  O  Engenheiro  Isnard  Monteiro  Horta  encerrou  a  Conferência,
explicando que a equipe técnica da prefeitura irá adequar o texto para preparar o projeto de lei.
Assim sendo, o Texto Aprovado da Plenária Final foi aqui transcrito:

TEXTO APROVADO NA PLENÁRIA FINAL
PROPOSTAS E EMENDAS PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR

GRUPO 1. ORDENAMENTO TERRITORIAL / HABITAÇÃO

CONTROLE DE DENSIDADE NA ZR, ZOR-3, ZEU-3, ZOR.2 E ZEU-2:
01. Quota de Terreno por Unidade Residencial (QT): Estabelecer o parâmetro Quota de Terreno por Unidade
Residencial para as zonas ZR, ZOR-3, ZEU-3, ZOR.2 e ZEU-2, com valores equivalentes às áreas mínimas de
lotes admitidas nestas zonas. (Proposta Original)
05. ZEU-3 E Z0R.3

05.01. Manter  o lote  mínimo de 2.000m²  em áreas de  ZEU-3 e  ZOR-3 desprovidas  de  rede  pública  de
abastecimento de água. (Proposta Original)
05.02.A. Estabelecer  o  lote  mínimo  de  1.000m²  em  áreas  de  ZEU-3  e  ZOR-3  com  rede  pública  de
abastecimento de água. (Proposta Original)
05.03.A. Para as áreas irregulares existentes em ZEU-3 e ZOR-3, com lotes inferiores ao mínimo fixado nesta
lei,  prever  a  possibilidade  de  regularização,  desde  que  seja  previamente  solucionada  a  questão  do
esgotamento sanitário sem prejuízo da proteção do manancial.  (Proposta Original)
05.04. Suprimir o dispositivo que prevê a utilização de parâmetros de ZEU-1 ou ZAD-1 em áreas de ZEU-3
após implantação de sistema de reversão de esgotos. (Proposta Original)

06. ZEU-2
06.01. Suprimir o dispositivo que prevê a utilização de parâmetros de ZEU-1 ou ZAD-1 em áreas de ZEU-2
após implantação de sistema de reversão de esgotos. (Proposta Original)
06.02. Prever que os parâmetros e critérios da ZEU-2 poderão ser alterados por Lei municipal de iniciativa do
Executivo, baseada no Plano de Ocupação do Solo da bacia do Bom Jesus. (Proposta Original)
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07. ZEIT
07.01. Explicitar no Plano Diretor o valor do lote mínimo da ZEIT que está definido na LPOUS (10.000m²).
Observe-se que para o uso residencial este valor está implícito na Quota de Terreno por Unidade Residencial.
(Proposta Original)
07.02. Igualar o valor dos Coeficientes de Aproveitamento Básico e Máximo da ZEIT aos dos Coeficientes
de Aproveitamento Básico e Máximo vigentes na ZEU-3, ou seja, 0,5 para o uso residencial e 0,4 para os
usos não residenciais. (Proposta Original)
07.03.A. Admitir condomínios residenciais horizontais na ZEIT, com fração ideal e Quota de Terreno por
Unidade Residencial (QT) de 2.000m² e normas especiais, a serem definidas na LPOUS.   (Proposta Original)

18. APM / Entorno do Rodoanel:  Prever, na bacia de Vargem das Flores, uma Área de Influência Direta do
Rodoanel, sujeita a normas especiais destinadas a evitar que a implantação da via venha induzir ocupação e uso
incompatíveis com a APM. 

18.01. A Área de Influência Direta do Rodoanel constitui-se em uma faixa de largura equivalente a 500m de
cada lado da faixa de domínio da via, abrangendo áreas urbanizadas, áreas de expansão urbana ou área rural.
(Proposta Original)
18.02. A Área de Influência  Direta do Rodoanel ficará sujeita a critérios e parâmetros especiais de uso e
ocupação do solo além das normas estabelecidas pelo macrozoneamento e áreas especiais, aplicáveis aos seus
diversos trechos. (Proposta Original)

19. APM / Entorno do Rodoanel/ Área de Influência Direta: Além das disposições da Lei de Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo e demais normas aplicáveis, prever, para a Área de Influência Direta do Rodoanel:

19.01. Exigência, nos novos loteamentos, de medidas de segurança e de promoção da qualidade paisagística,
tais como:

i. implantação de via paralela à faixa de domínio;
ii. tratamento paisagístico das áreas públicas;
iii. parâmetros  urbanísticos  especiais,  a  serem definidos  por  lei,  destinados  a  qualificar  ambiental  e

paisagisticamente as novas ocupações na área, tais como área mínima e testada mínima dos lotes e
exigências especiais quanto aos afastamentos mínimos, dentre outros. (Proposta Original)

19.03.A. Previsão de uma faixa de 100m na margem esquerda, sentido Betim – Ribeirão das Neves, a partir
da faixa de domínio, na qual somente serão aceitas edificações destinadas a postos policiais e de segurança e
serviços de operação da via e auxílio ao usuário. (Proposta Original)
19.04. Proposta  de estímulos à recuperação ambiental,  por meio de revegetação com espécies adequadas,
preferencialmente nativas, e contenção de erosões nas áreas cuja cobertura vegetal seja inexistente ou tenha
sofrido processo de degradação. (Proposta Original)
19.05. Destinação preferencial das áreas públicas municipais a áreas verdes / parques. (Proposta Original)
19.06. Ação permanente de fiscalização da ocupação e uso do solo nesta área. (Proposta Original)
19.07. Implantação de ações de educação ambiental ao longo da via. (Proposta Original)
19.08. Articulação do Município com órgãos de outras  esferas de governo,  no sentido de viabilização de
tratamento paisagístico da faixa de domínio e implantação de sinalização educativa ao longo da via. (Proposta
Original)

20. AIS
20.01. Atualizar o mapeamento das AIS-1. (Proposta Original)
20.02. Explicitar no Plano Diretor o impedimento de localização de AIS-2 em ZEU-2, ZOR-2, ZEU-3, ZOR-
3, ZEIT e Zona Rural, salvo o previsto no art. 29 da LC 033/2006, que se refere à ZEU-3 situada na região do
Retiro/ Nova Contagem.  (Proposta Original)
20.03. Prever que, após a lei de regulamentação, novas AIS-2 possam ser criadas:

− por Lei, quando da revisão do Plano Diretor ou da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso Solo;
− por Decreto, desde que a área seja de propriedade do Poder Público;
− por Lei, no caso de área de propriedade particular. (Proposta Original)
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POLÍTICA HABITACIONAL
32. Atualizar  o  texto  relativo  à  Política  Municipal  de  Habitação  de  Interesse  Social,  em consonância  com a
Política Nacional de Habitação. (Proposta Original)

GRUPO 2. ORDENAMENTO TERRITORIAL / MEIO AMBIENTE
02. ZUI: Confirmar no Plano Diretor o critério adotado na LPOUS, de não diferenciação das atividades incômodas
em função de graus de incomodidade. (Proposta Original)
03.  ZUI-2: Unificar  a ZUI-2,  eliminando  as diferenças  entre  ZUI-2A e ZUI-2B e aprimorando  os  critérios  e
parâmetros urbanísticos desta zona, da forma seguinte: (Proposta Original)

03.01. Estabelecer, para o uso residencial, o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM) com o mesmo
valor 1,0 do Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB).  (Proposta Original)
03.02. Estabelecer para os usos não residenciais o CAM = 2,0. (Proposta Original)
03.03. Suprimir  o dispositivo que impõe a autorização da CPOUS, com parecer prévio do COMAC,  para
admissão de atividade de alto grau de incomodidade na ZUI-2. (Proposta Original)
03.04. Impedir conjuntos residenciais na ZUI-2, exceto os de interesse social. (Proposta Original)

Emenda Substitutiva 04.B. ZUI-1: Manter a vedação ao uso residencial na ZUI-1, como regra geral e, na Cidade
Industrial  Juventino Dias,  permitir  o reassentamento de populações residentes nas áreas hoje delimitadas como
AIS-1 neste distrito, à exceção de áreas já identificadas por estudos do município como áreas de alto risco para
reassentamentos habitacionais. Autoria: Eng. Alfredo M. Diniz,/ Segmento Empresarial
21.A. Estabelecer,  na  LPOUS,  limites  mais  rigorosos  para  o  porte  e  a  distância  entre  conjuntos  residenciais,
considerando, sobretudo, seu impacto no tráfego, além dos impactos na paisagem urbana, na infra-estrutura e nos
equipamentos comunitários. (Proposta Original)
22. Explicitar que os critérios e parâmetros urbanísticos diferenciados, aplicáveis a empreendimentos habitacionais
de interesse social, serão utilizados apenas em áreas delimitadas como AIS-1 ou AIS-2. (Proposta Original)
Emenda Aditiva S/N. Implantar a regulamentação, em nível municipal, da Lei Federal 11.888 que versa sobre a
Assistência  Técnica  de  Engenharia,  convênios  com entidades  etc.  Autoria:  Eng.  Alfredo  M. Diniz/  Segmento
Empresarial
23. Prever a aplicação de estímulos tributários e de instrumentos compensatórios para implementação das AIURB-
1 e AIURB-2 e viabilização das ARIE. (Proposta Original)
ALTERAÇÕES NO ZONEAMENTO
Emenda Substitutiva 08.B Alterar para ZUI-1 as áreas internas à Cidade Industrial, hoje classificadas como ZOR-
1. Autoria: Eng. Alfredo M. Diniz,/ Segmento Empresarial
09. Ajustar limites de zonas que tenham bacias hidrográficas como referências de delimitação, de modo a obter
coerência entre o limite e o conceito das zonas. (Proposta Original)
10. Alterar  o  zoneamento  de  ZUI-1 para  ZUI-2 em áreas de  entorno de distritos  industriais,  nas  quais  o  uso
residencial ainda esteja presente. (Proposta Original)
11. Corrigir  os  casos  de  zoneamento  como ZUI  de  pequenas  áreas  incrustadas  em zonas  predominantemente
residenciais, onde a presença de usos incômodos é altamente conflituosa. (Proposta Original)
MEIO AMBIENTE
33. ARIE: Para regulamentação das ARIE, atualizar o mapeamento das mesmas, de modo a:

33.01.  Manter e ajustar  limites  das áreas situadas na bacia de Vargem das Flores que se enquadrem no
conceito de ARIE estabelecido na LC 033/06 e incluir outras da mesma bacia, cujas características também se
enquadrem nesse conceito. (Proposta Original)
33.02.  Incluir  áreas da bacia  da Pampulha que se enquadrem no conceito de  ARIE estabelecido na LC
033/06. (Proposta Original) 
Emenda Aditiva 33.02.01.  Implantação de reserva natural e parque ecológico na área onde está a mata da
família Rocha, situada no bairro Cabral. Autoria: Luís André Vilela / Ressaca
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34.A.  Submeter a implantação dos conjuntos residenciais e dos prédios públicos a critérios de sustentabilidade
ambiental, visando à preservação dos recursos naturais, utilização de fontes alternativas de energia, reciclagem de
resíduos, dentre outras medidas.  (Proposta Original)
35. Prever a manutenção de corredores ecológicos nas bacias de Vargem das Flores e da Pampulha.  (Proposta
Original)
36. Elaborar plano de arborização urbana, e implantar ampla arborização na cidade, de conformidade com o plano
citado. (Proposta Original)
37.A Prever a priorização das áreas verdes dos loteamentos para implantação dos parques do Programa de Parques
Urbanos e Áreas de Lazer proposto. (Proposta Original)
Emenda Aditiva S/N. Prever instrumentos que incentivem a preservação e o plantio de jabuticabeiras, patrimônio
natural de Contagem. Autoria: Adebal de Andrade Junior
38. Propor e implementar uma política agrícola e pecuária em bases ecológicas, que promova a integração sócio-
cultural, econômica e ambiental e contribua para o ordenamento do território municipal, de forma a colaborar com
a recuperação e proteção dos mananciais hídricos e demais recursos naturais. (Proposta Original)

GRUPO 3. ORDENAMENTO TERRITORIAL/ ESPAÇOS PÚBLICOS / PATRIMÔNIO CULTURAL
CENTROS, CENTRALIDADES E PATRIMÔNIO CULTURAL

15. AIURB.3 da Sede Municipal: aprimoramento do conceito e revisão do limite desta área, da forma seguinte:
15.01.A. Ampliar  o  conceito  da  AIURB-3  da  Sede,  conceituando-a  como  um  conjunto  de  espaços  e
edificações considerados de valor histórico-cultural, paisagístico e ambiental, relevantes para a memória e a
identidade do município, nos quais o processo de ocupação e o uso do solo serão controlados em função de
sua proteção.  (Proposta Original)
15.02. Incluir no perímetro da AIURB-3 áreas contíguas ao perímetro atual, que contenham ou se constituam
em:

• espaços e edificações de interesse histórico/cultural;
• terrenos com vegetação de interesse de preservação;
• áreas de interesse de preservação paisagística;
• áreas de interesse de recuperação ambiental; (Proposta Original)

15.03. Excluir do perímetro da AIURB-3 áreas que não se enquadrem nas características descritas acima
(Proposta Original)
15.04. Para as partes da AIURB-3, diferenciadas segundo diferentes interesses de preservação, estabelecer no
Plano  Diretor  parâmetros  essenciais,  passíveis  de  serem  detalhados  e  aperfeiçoados  quando  da
regulamentação desta área especial. (Proposta Original)
15.05. Prever a possibilidade de ajuste dos limites da AIURB-3 proposta nos moldes acima, quando de sua
regulamentação. (Proposta Original)
Emenda Aditiva 15.06.  Atualizar  ou implementar diretrizes para  a Sede do Município,  considerando  as
intervenções  realizadas  no  sistema  viário,  com  limitação  ao  trafego  de  veículos  pesados,  visando  à
preservação das edificações antigas desse centro. Autoria: Egmar Pereira Panta / Segmento Empresarial
Emenda Aditiva 15.07. Planejar a distribuição e uso de vagas de estacionamento no centro da Sede, levando
em consideração  as  atividades  e  equipamentos  culturais  passíveis  de  visitação  e  que  consequentemente
demanda novas áreas de estacionamento na região. Autoria: Adebal de Andrade Junior
Emenda  Aditiva  15.08.  Estruturar  projeto  específico  de  mobilidade,  transporte  e  trânsito  para  a  Sede
visando beneficiar o pedestre e reduzir o trânsito de veículos pesados. Autoria: Adebal de Andrade
Emenda Aditiva 15.09. Estabelecer normas relativas à comunicação visual na fachada, visando preservar
elementos significativos do patrimônio cultural da Sede. Autoria: Adebal de Andrade

27. Atualizar as diretrizes para o centro do Eldorado, considerando as intervenções realizadas no sistema viário e
fixar  normas  relativas  à  comunicação  visual  nas  fachadas,  visando  à  requalificação  urbanística  desse  centro.
(Proposta Original aperfeiçoada pela Plenária Temática)
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28.  Prever a elaboração e implantação de planos locais integrados,  com participação popular,  referenciados em
centros que se constituam em efetivas referências para a população e demandem ações de reabilitação urbana.
(Proposta Original)
29.  Inserir dentre as diretrizes de articulação espacial a implantação de sinalização urbana adequada. (Proposta
Original)
30. Inserir diretriz prevendo a priorização da ocupação dos distritos industriais existentes. (Proposta Original)
13. AIURB-1: Acrescentar à listagem dos equipamentos e espaços públicos: 

13.01. A área pública situada na região do Praia, destinada a centro de apoio do programa de Agricultura
Urbana e Familiar (Proposta Original)
13.02. Cemitério do Flamengo. (Proposta Original)
13.03. Parque do Sapucaias. (Proposta Original)
13.04. Parque do Tropical. (Proposta Original)
13.05. Parque linear da Av. Tereza Cristina. (Proposta Original)
13.06. Bacias de detenção do PAC Ferrugem. (Proposta Original)
13.07. Parque do Carajás. (Proposta Original)
13.08. Parque da Barraginha. (Proposta Original)
13.09. Parque linear do Córrego do Retiro. (Proposta Original)
13.10. Área de reserva ecológica da CEASA. (Proposta Original)

31. Acrescentar às diretrizes de proteção do patrimônio cultural a garantia de preservação do patrimônio industrial
em geral. (Proposta Original)
Emenda  Aditiva  S/N. Elaboração  e  execução  de  projeto  de  sinalização  dos  bens  culturais  e  equipamentos
públicos. Autoria: Adebal de Andrade Junior
Emenda Aditiva S/N. Incluir dentre os espaços de interesse histórico e cultural, a serem protegidos por meio de
instrumentos  compensatórios,  os  espaços  destinados  a  práticas  coletivas  e  manifestações  que  compõem  o
patrimônio imaterial, assim como suas áreas de entorno legalmente definidas. Autoria: Adebal de Andrade Junior
(Emenda Aditiva aperfeiçoada pela Plenária Temática)
ARIC x AIURB-4
14. AIURB-4

14.01.  Instituir nova categoria de área especial, a AIURB-4, caracterizada como área de usos diversificados,
predominantemente residencial, de densidade média e ocupação sujeita a controle de altimetria.  (Proposta
Original)
14.02. Prever que, além da AIURB-4 definida no Plano Diretor (vide Proposta 17), outras possam ser criadas
por lei(s) de iniciativa do Executivo Municipal, com parecer favorável do COMPUR. (Proposta Original)

16. ARIC-2 (Central Parque/Camilo Alves/N. Sra. do Carmo)
16.01.  Incorporar  à AIURB-3 a parte  da  ARIC-2 que se caracterize  como área de interesse  de  proteção
paisagística. (Proposta Original)
16.02. Enquanto a AIURB-3 não for regulamentada, manter na parte da ARIC-2 incorporada à AIURB-3 os
parâmetros atualmente vigentes na ARIC-2 e no bairro Central Parque. (Proposta Original)
16.03. Corrigir  o valor estabelecido no Plano Diretor para a Taxa de Permeabilidade da área classificada
como ARIC-2, adequando-o à norma para a Taxa de Permeabilidade estabelecida pela LPOUS para a bacia
de Vargem das Flores. (Proposta Original)

17.  ARIC-1 (Jardim Riacho)  :   Converter em AIURB-4 a ARIC-1, que fica sujeita aos seus parâmetros atuais,
passíveis de alteração quando de sua regulamentação como AIURB-4. (Proposta Original)
BAIRRO CABRAL
Emenda Aditiva Bairro Cabral 01. Proibição de construção de novos prédios  residenciais  na  área  do bairro
Cabral. Autoria: Luís André Vilela / Ressaca
Emenda  Aditiva  Bairro  Cabral  02. Atenção  sobre  o  coeficiente  de  construção  no  bairro  Cabral,  pois  na
inauguração do bairro e nas primeiras moradias, o bairro era destinado somente casas até 2 pavimentos. Hoje o
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bairro  já tem prédios de até 8 andares,  em área que era determinada como preservação.   Autoria:  Luís  André
Vilela / Ressaca
Emenda Aditiva Bairro Cabral  03.  Não  permitir a  construção de comércios  nas  ruas  secundárias  do  bairro
Cabral, somente na alameda principal.  Autoria: Luís André Vilela / Ressaca
Emenda Aditiva Bairro Cabral 04.  Não permitir a construção de galpões no bairro Cabral, pois o bairro é área
residencial.  Autoria: Luís André Vilela / Ressaca
Emenda Aditiva Bairro Cabral 05. Acesso dos moradores à praça central na Av. Severino Balesteros, pois com o
trânsito intenso nessa avenida, é muito difícil a sua travessia.  Autoria: Luís André Vilela / Ressaca

GRUPO 4. MOBILIDADE, TRANSPORTE E TRÂNSITO
24. Atualizar as diretrizes do Plano Diretor relativas a articulação interna (art. 56), de modo a incluir, dentre as
obras prioritárias:

24.01. a melhoria de acesso à região do Petrolândia, Tropical e Sapucaias; (Proposta Original)
24.02. a integração da Av. do Ribeirão Arrudas com a Cidade Industrial; (Proposta Original)
24.03. criação de acesso e melhoria do entorno da Av. Wilson Tavares na BR 040, sentido Sete Lagoas /Belo
Horizonte; (Proposta Original)
24.04. a melhoria da ligação do Jardim Riacho com o restante do município e também aos acessos de Belo
Horizonte e Ibirité; (Proposta Original)
24.05. a melhoria do trecho compreendido entre a Av. Helena Vasconcelos Costa desde sua interseção com a
Via  Expressa  Leste/Oeste  até  a  Av.  Severino  Balesteros  incluindo  o  viaduto  sobre  a  BR 040;  (Proposta
Original)
24.08. a melhoria da ligação da Sede com a região da Ressaca (VM-5/ Av. das Américas até a Av. Severino
Balesteros); (Proposta Original)
24.09. a melhoria da ligação do Bairro Inconfidentes/ Industrial 3ª Seção/ Bairro Amazonas com a Cidade
Industrial, . (Proposta Original)
Emenda Aditiva 24.10. A melhoria  do  trânsito  e sinalização no distrito  industrial  CINCO,  que  hoje  se
transformou em acesso para a Via Expressa,  no sentido Belo Horizonte  e PUC Contagem; e promover o
planejamento da ligação CINCO – Petrobrás. Autoria: Eng. Alfredo M. Diniz/ Segmento Empresarial
Emenda Aditiva 24.11. a melhoria da ligação do Bairro Bernardo Monteiro com o Bairro Monte Castelo.
Autoria: Elza Caldeira Leite / Segmento Empresarial 
Emenda Aditiva 24.12. a melhoria da ligação de Nova Contagem / Vargem das Flores/ Praia com a região
do CEASA (LMG 808 km01 / Rua do Registro/ Rua Fernando Ferrari / Rua José de Souza/R. João da Mata/
Construção de rotatória: entre a rua João da Mata, Av. Dulce Maria Diniz e rua Maria de Lourdes Frias / R.
Vila Trinta e Três / Tapera /, Cemitério Renascer, CEASA), considerando o crescimento urbano da região
com intenso  tráfego  de veículos,  não  apenas  de  carros  particulares,  bem como de transporte  de  carga  e
passageiros, desafogando assim o trânsito do Centro (Sede).  Autoria: Jane Mary Soares / Sociedade Civil.   

25. Definir plano viário específico para as regiões da Ressaca, Nacional e Sede/ VM-5, considerando a tendência
de instalação predominante de atividades de grande porte e causadoras de impacto viário significativo. (Proposta
Original)
26. Atualizar as diretrizes do PD relativas a articulação externa, da forma seguinte:

26.01. Suprimir o dispositivo que prevê prioridade de implantação do Rodoanel nas proximidades do bairro
Tupã e Pedreira. (Proposta Original)
26.02. Suprimir a proposta de ligação ao Pólo Acrílico de Ibirité nas diretrizes relativas à articulação externa
de Contagem. (Proposta Original)
26.03. Promover  a  melhoria  da  ligação  Eldorado  -  Água  Branca  no  viaduto  Damas  Ribeiro.  (Proposta
Original)
26.04. Promover o planejamento da circulação na região da Praça João XXIII (Praça B). (Proposta Original)
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26.05. Promover  a  melhoria  operacional  e  ampliação  da  caixa  do  eixo  viário  Av.  Contagem/  R.  São
Lourenço/ R. Rodrigues da Cunha/R. Antonio S. Cunha/ Av. das Américas e da ligação da Ressaca com Belo
Horizonte. (Proposta Original)
26.06.A Viabilizar a melhoria de acesso da Região do Eldorado e Cidade Industrial à Belo Horizonte nos dois
sentidos inclusive no entroncamento entre Avenida Babita Camargos e Via Expressa. (Proposta Original)
Emenda Aditiva 26.07. Promover a melhoria operacional e ampliação da caixa do eixo viário do viaduto da
Avenida João Cesar de Oliveira sobre a Via Expressa, em ambos os sentidos. Autoria: Egmar Pereira Panta /
Segmento Empresarial

39. Prever a construção de ciclovias no sistema viário: (Proposta Original)
39.01. em novos loteamentos; (Proposta Original)
39.02. em projetos de tratamento de fundos de vales; (Proposta Original)
39.03. em novas vias a serem implantadas. (Proposta Original)

40.A. Articular-se  com  os  municípios  limítrofes  para  estudar  a  viabilidade  de  implementação  do  transporte
cicloviário entre esses municípios. Autoria: Eng. Alfredo M. Diniz/ Segmento Empresarial
41.  Implementar o Plano de Mobilidade, consubstanciado no Modelo Intermodal de Transporte do Município de
Contagem – MITCon, mediante os seguintes instrumentos de ação programática:

41.01. Programa de Classificação, Implantação e Operação Viária – PROVIA. (Proposta Original)
41.02. Programa de Modernização, Implantação e Gestão de Transporte e Trânsito – PROTTRAN.(Proposta
Original)
41.03. Programa  de  Gestão  Econômica  e  Financeira  do  Sistema  de  Transporte  e  Trânsito  –  PROFITT.
(Proposta Original)
41.04. Programa de Atendimento e Relacionamento com Usuários – PROARU. (Proposta Original)
41.05. Programa de Monitoramento e Avaliação de Desempenho – PROMAD. (Proposta Original)

42. Para  o  desenvolvimento  da  estratégia  de  implantação do  MitCon,  priorizar,  em curto  prazo,  as  seguintes
intervenções:

42.01. Implantação  das  estrutura  de  Linhas  Circulares,  Radiais,  Semi  Expressas  e  Expressas;  (Proposta
Original)
42.02. Implantação do Terminal Especializado Carrefour e Bernardo Monteiro; (Proposta Original)
42.03. Implantação do Terminal Especializado da Rua Jequitibás; (Proposta Original)
42.04. Implantação do Complexo de Transporte Integrado; (Proposta Original)
42.05. Implantação da extensão da Linha I do Metrô até a Estação Novo Eldorado. (Proposta Original)

Emenda Aditiva S/N. Implantação de um terminal de cargas no município. Autoria: Adebal de Andrade Junior.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião final da II Conferência Municipal de Política
Urbana de Contagem, realizada em 05/novembro/2011, da qual foi elaborada a presente Ata por
mim, Maria Silvia de Carvalho Cambraia, coordenadora de monitoria. Esta Ata, após ser lida e
aprovada será assinada pelos responsáveis pelo acompanhamento do processo da II Conferência
Municipal de Política Urbana de Contagem.
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ANAIS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

ANEXO 10

ATORES 

A – FICHA TÉCNICA DA CONFERÊNCIA

� REALIZAÇÃO: Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR) e Prefeitura Munici-
pal de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).

� PRESIDENTE DE HONRA DOS EVENTOS: Prefeita Marília Aparecida Campos.

� COORDENAÇÃO GERAL: Isnard Monteiro Horta – Secretário Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano, Presidente do COMPUR e da Conferência.

� SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO URBANA: Tania Maria de Araujo Ferreira.

� INTEGRANTES DO COMPUR: Titulares: Isnard Monteiro Horta, Tania Maria de Araújo
Ferreira, Vinicius Figueiredo Henrique, Jander Muniz Filaretti, Hermiton Quirino da Silva,
Leonardo Borges Castro, Célia Cristina Zatti Lima, Marcelo de Souza R. Machado, Leonar-
do Antunes da Conceição, Hamilton Reis, Ivayr Nunes Soalheiro, Gustavo Cunha Gibson,
José Gomes Roberto, Lúcia de Fátima Ribeiro Ferreira, Antônio Alves Diniz, Márcia La-
batti Galvão, Mário Guimarães Filho, Bruno Xavier Barcelos Costa, Cássio Braga Santos,
Edilton Pires Bispo, Egmar Pereira Panta, Carlos Magno Ribeiro, Regina Maria da Silva,,
João Batista Ribeiro da Silva;  Suplentes: Maria Auxiliadora de Miranda Vieira,  Luciane
Mitraud Carvalho, Cláudia Gontijo de Andrade, Márcio Roberto Lima, Alessandra Brandão
Souza Lima, José Geraldo de Araújo Lima, Antônio Joaquim de O. Neto, Dalbo Diaquins
Gonçalves, Maria Lopes dos Santos Dutra, Atílio Antônio Belote, José Roberto Ribeiro,
Avair Salvador de Carvalho, Carlos Roberto Silva Fonseca, Julia Lopes de Souza, Vangio
Aparecido Barcelos, Wilson Geraldo Gonçalves, Joseldino Pires de Souza, Geraldo Linha-
res Júnior, Leôncio Correia Filho, Isidoro Afonso de Araújo Lima, Sérgio Mariano da Sil-
va, Heloisa Maria Gonçalves Lopes, Fabiana Aparecida Garcia, Inácio Loyola.

� INTEGRANTES DA COMISSÃO ORGANIZADORA: Representantes do Executivo, titu-
lares: Luciane Mitraud Carvalho, Maria Auxiliadora de Miranda Vieira, Vinicius Figueire-
do Henrique; Representantes do Executivo, suplentes: Antonio Joaquim de O. Neto, Gildete
Martins, Marcio Roberto Lima; Representantes da sociedade civil: Lúcia de Fátima Ribeiro
Ferreira (titular do movimento popular), Mário Guimarães Filho (suplente do movimento
popular), Sérgio Mariano da Silva (Titular do segmento empresarial), Cássio Braga Santos
(suplente do segmento empresarial), Regina Maria da Silva (titular de entidade de ensino
superior ou entidade representativa dos profissionais liberais), João Batista Ribeiro da Silva
(suplente de entidade de ensino superior ou entidade representativa dos profissionais libera-
is).

� EQUIPE TÉCNICA: Luciane Mitraud Carvalho (Coordenadora de Planejamento Urbano),
Maria Auxiliadora de Miranda Vieira (assessora), Floriana de Fátima Gaspar, Miguel Anto-
nio Lamolha, Lorena Valadares Bahia Costa, Márcio Roberto Lima.

� RESPONSÁVEIS PELA ABERTURA DA CONFERÊNCIA: Coordenador: Isnard Montei-
ro Horta; Palestrante: Roberto Luiz Monte-Mór (CEDEPLAR); Participantes: público em
geral; Convidados: secretários municipais, vereadores, entidades da sociedade civil. 
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� RESPONSÁVEIS PELA MESA REDONDA: Coordenador e moderador: Isnard Monteiro
Horta;  Palestrantes: José Abílio Belo Pereira (CREA-MG) e Manoel Teixeira de Azevedo
Junior (PUC Minas)

� RESPONSÁVEIS PELAS PLENÁRIAS REGIONAIS:  Coordenadores  das  Plenárias:  Is-
nard Monteiro Horta e Maria Auxiliadora de Miranda Vieira; Acompanhamento: Tania Ma-
ria de Araujo Ferreira, Maria Theresa Sampaio, Luciane Mitraud Carvalho, Floriana de Fáti-
ma Gaspar, Miguel Antonio Lamolha, Lorena Valadares Bahia Costa; Apoio Técnico: MP
Engenharia, Planejamento e Administração Ltda.

� COORDENAÇÃO DA PLENÁRIA EMPRESARIAL: Isnard Monteiro Horta 

� PALESTRANTES NA CAPACITAÇÃO DE DELEGADOS: Isnard Monteiro Horta, José
Prata Araújo,  Maria Auxiliadora de Miranda Vieira,  Luciane Mitraud Carvalho, Cláudio
Vanderly de Souza, Adebal de Andrade Junior, Carolina Dellamore Scarpelli, Antonia Puer-
tas Jimenes, Ronaldo Matias, Marcelo Godinho. 

� COORDENAÇÃO DA PLENÁRIA FINAL: Isnard Monteiro Horta  

� COMUNICAÇÃO SOCIAL: SECOM 

� EQUIPE DE APOIO TÉCNICO: MP Engenharia, Planejamento e Administração Ltda., sob
o comando de Zenilton Kleber Gonçalves do Patrocínio (Coordenador Geral), tendo como
Coordenadores da Monitoria Maria Aparecida Seabra de Carvalho Cambraia, Maria Silvia
de Carvalho Cambraia, Andréa de Carvalho Alvim e Délio Araújo Cunha e como Monitores
das Plenárias Regionais Ana Paula de Melo Albuquerque, Bernardo Capute, Camila Rodri-
gues de Oliveira, Carolina de Carvalho Alvim, Cristiana Guimarães Alves, Délcia Maria
Delaretti, Délio Araújo Cunha, Felipe Tadeu Linhares de Oliveira, Gabriel Fonseca Avellar
de Lemos, Guilherme de Carvalho Alvim, João Luiz de Carvalho Cambraia, Marina Martins
Araújo, Pedro de Carvalho Costa, Sálvio Ferreira de Lemos e Suelen Guimarães Alves.

B - LISTAGEM DOS PARTICIPANTES, POR ORDEM ALFABÉTICA

▪  Abigail de Fátima Garcia Mourão ▪ Adão Esmeria Lima de Oliveira ▪ Adebal de Andrade Junior ▪
Adelina Ramos Oliveira  ▪  Adelaide Andrade Junior  ▪  Adriana Cequete Ferreira   Araújo ▪  Adriana
Ribeiro de Gouveia ▪  Afonso Gonçalves ▪  Aguinaldo Alves Figueiredo ▪  Albaniza Pereira  Wada  ▪
Alsiana Gomes Moreira ▪ Aleandro Costa ▪ Alessandra Brandão Souza Lima ▪  Alex Levy Ferreira ▪
Alexandra R. OM. Ponsá ▪ Alexandre Felix de Brito ▪ Alexandre Villefort ▪ Alfredo Marques Diniz  ▪
Alice Magda Gontijo Coelho ▪ Alzemar Mendes Lopes ▪ Alzira Ramos de Aguiar Duarte ▪ Amélia Lucia
de Castro Melo ▪ Ana Cristina Reis ▪ Ana Paula Cerqueira de Oliveira ▪ Ana Paula de Melo Albuquerque
▪ André Campos ▪ Andre Rity ▪ Andréa de Carvalho Alvim ▪ Andréa Felix Costa ▪ Anete Bruno ▪ Ângela
Maria da Silva ▪  Antonia Puertas Jimenes ▪  Antonio Bento da Silva ▪  Antonio Cherubim Ferreira ▪
Antonio das Dores Paixão ▪ Antonio de Pádua Passos ▪ Antonio Diniz ▪ Antonio Joaquim de O. Neto ▪
Aparecida da Conceição Silva ▪ Arida de Jesus Ribeiro ▪ Arlete de Paula Correia ▪ Atílio Antônio Belote
▪ Augusto Gomes da Silva ▪ Aulerino Carlos Fernandes ▪ Avair Salvador de Carvalho ▪ Benoir Siqueira
da Silva ▪ Berenice Lucindo Damasceno ▪ Bernardino Jose Gomes ▪ Bernardo Capute ▪ Bruno Fabiano
Gomes ▪ Bruno Xavier Barcelos Costa ▪ Camila Rodrigues de Oliveira ▪ Carlos Alberto Ferreira da Silva
▪ Carlos Alberto Vieira Junior ▪ Carlos Eduardo Coutinho ▪ Carlos Eugênio Neves Bento ▪ Carlos Gentil
▪ Carlos Magno de Oliveira ▪ Carlos Magno Ribeiro ▪ Carlos Marques de Castro ▪ Carlos Roberto Silva
Fonseca ▪ Carolina de Carvalho Alvim ▪ Carolina Dellamore Scarpelli  ▪ Cássia Amaral de Morais Souza
▪ Cássio Braga Santos ▪ Cecilia  Ruth de Andrade ▪ Cecília de Andrade Silva ▪ Célia Cristina Zatti Lima
▪  Ciro Araujo ▪  Cláudia Gontijo de Andrade ▪  Claudia Ocelli Costa ▪  Cláudio Vanderly de Souza ▪
Claudionor Rodrigues Braga ▪ Claudomiro Jesus da Silva ▪ Cleder Nunes Diniz ▪ Cleidiane  Ferreira ▪
Cleidson T. Dutra ▪  Corália Maria de Lima Cardoso ▪ Crisaldo Ávila ▪ Cristiana Guimarães Alves ▪
Cristiano ▪  Dalbo Diaquins Gonçalves ▪  Daniela Campolina Vieira ▪  Délcia Maria Delaretti ▪  Délio
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Araújo Cunha ▪ Derly Ferreira ▪ Dorita Menglovitz ▪ Edilton  Pires  Bispo ▪ Edimauro Nascimento ▪
Edivaldo Morais  ▪  Edna Melgaço ▪  Eduardo Caetano ▪  Eduardo E.  de  Morais  ▪  Eduardo Gomes ▪
Eduardo Moreira ▪ Edward Eustáquio Costa ▪ Egmar Pereira Panta ▪ Elaine A. B. Borges ▪ Eliana C.
Narciso Silva ▪ Eliana de Oliveira Coelho ▪ Elmo Lima ▪ Elton Rodrigues da Silva ▪ Elza Caldeira Leite
▪ Emerson de Jesus ▪ Emilia Viriato ▪ Eustáquio Mendes Lopes ▪ Eustáquio Pereira da Silva ▪ Eva Silva ▪
Evandro Vargas Negrão de Lima Junior ▪ Fabiana Aparecida Garcia ▪ Fabiana Gomes Alves de Oliveira
Araujo ▪ Fabiano Frange Matos ▪ Fabio Oliveira Macedo ▪ Felipe Tadeu Linhares de Oliveira ▪ Fernanda
Santana ▪ Fernando Ribeiro da Costa ▪ Flaviano Luiz Carreiro ▪ Flavio Henrique ▪ Floriana de Fátima
Gaspar ▪ Francisco Bonifacio ▪ Francisco Brant de Jesus ▪ Franklin Bittencourt Faltz ▪ Gabriel Fonseca
Avellar de Lemos ▪ Gabrielly Kettryn de Freitas ▪ Gedean Barbosa de Oliveira ▪ Geralda Madalena de
Oliveira ▪ Geraldo Ananias Bento ▪ Geraldo Antonio de Paula ▪ Geraldo Bonifacio de Oliveira ▪ Geraldo
José Lacerda ▪ Geraldo Linhares Júnior ▪ Geraldo Sebastião Faleiro Andrade ▪ Gessi Vicencia de Paula
Lopes  ▪  Gildete  Martins  ▪  Gleiciane Aparecida da Silva Martins ▪  Gloria de Fatima Lopes  Pena ▪
Guilherme de Carvalho Alvim ▪ Guilherme França de Souza ▪ Guilherme Otavio Diniz ▪ Gustavo Cunha
Gibson ▪ Hamilton Moreira Jardim ▪ Hamilton Reis ▪ Haroldo Vieira  ▪ Heitor Antonio Rezende ▪ Helder
Joaquim Machado ▪  Heloisa Maria Gonçalves Lopes ▪  Heloísa Maria Ramos Possas ▪Heloisa Souza
Resende ▪ Hermiton Quirino da Silva ▪ Iara de Abreu da Silva ▪ Iara Tatiane dos Santos Costa ▪ Ieda de
Figueiredo ▪ Igor Handam ▪ Ilidia Viana Gomes ▪ Inácio Loyola ▪ Ione Ferreira Rosa ▪ Ione Lamounier
Moura ▪ Iremar do Carmo Teixeira ▪ Isidoro Afonso de Araújo Lima ▪ Isnard Monteiro Horta ▪ Ivayr
Nunes Soalheiro ▪  Ivair  Pinheiro de Faria ▪  Ivan Luis Vieira de Araujo ▪  Ivanete Ferreira ▪  Ivanete
Gabriel  da Silva ▪  Ivo Ribeiro Black ▪  Jair  Rodrigues  da  Costa ▪  Jairo  Amaral  de Moraes ▪  Jamil
Gonçalves ▪ Jander Muniz Filaretti ▪ Jandira do Rosário Reis ▪ Jane Andrea da Silva ▪ Jane Mary Soares
▪ Janice F. Silva de Paula ▪ Joana d’Arc Soares ▪ Joanisio Jardim de Oliveira ▪ João Batista Ribeiro da
Silva ▪ João Luiz de Carvalho Cambraia ▪ João Paulino da Cruz ▪ Jonas Pinheiro de Araujo ▪ Jonathas
Alvim ▪ Jones Chaves Queiroz ▪ Jorge Ibrahim Abdala Neto ▪ José Abílio Belo Pereira ▪ José Adauto da
Silva ▪ José Basílio da Silva ▪ José Cassimiro Muniz ▪ José Dimas Thomaz ▪ Jose Divino Gomes Luiz ▪
José Elio Sampaio Balbino ▪ José Geraldo de Araújo Lima ▪ Jose Geraldo dos Santos ▪ José Gomes
Roberto ▪ José Henrique de Sousa ▪ José Maria Fernandes ▪ José Pereira da Silva ▪ José Prata Araújo ▪
José Roberto Gomes Romero ▪ José Roberto Ribeiro ▪ José Simão da Silva Filho ▪ Joseldino Pires de
Souza ▪ Josinea Mar Prates ▪ Julia Lopes de Souza ▪ Juliana Milagres do Nascimento ▪ Laércio dos
Santos ▪ Laura Mello Monteiro ▪ Laureano Rodrigues de Castro ▪ Laurinda Pereira da Silva dos Santos ▪
Lavínia Telles ▪  Leandro Martins ▪  Lenita  Campos de Araujo ▪  Leonardo Antunes da  Conceição ▪
Leonardo Borges Castro ▪ Leôncio Correia Filho ▪ Leonel Ferreira ▪ Leonildio  Soares ▪ Letícia da Penha
Guimarães ▪  Lorena  Valadares  Bahia Costa  ▪  Lúcia  de  Fátima Ribeiro Ferreira  ▪  Luciane  Mitraud
Carvalho ▪ Luciano Viterbo ▪ Luis Russo ▪ Luiz Andrade Vilela ▪ Luiz Antonio Fernandes de Oliveira ▪
Madalena Afonso da Silva Reis ▪ Madalena da Anunciação ▪ Magna Aparecida Viana ▪ Manoel Teixeira
de Azevedo Junior ▪  Marcelo de Souza R. Machado ▪  Marcelo Godinho ▪  Márcia Labatti  Galvão ▪
Márcia Regina do Nascimento ▪ Marcio de Oliveira Junior ▪ Marcio Roberto Lima ▪ Marco Antonio
Almeida Silva ▪ Marco Antonio Machado ▪ Marco Antonio Moreira ▪ Marcos Felipe Pinheiro de Lima ▪
Margareth  Rodrigues  Schaefer  ▪  Maria  Aparecida  Rocha  ▪  Maria  Aparecida  Seabra  de  Carvalho
Cambraia ▪  Maria Auxiliadora de Miranda Vieira ▪  Maria Celia Martins Rabelo ▪  Maria do Carmo
Amaral ▪ Maria da Gloria Rodrigues Vaz ▪ Maria da Piedade Silva Arruda ▪ Maria das Graças Custódio ▪
Maria das Graças Souza ▪ Maria de Fátima da Costa ▪ Maria de Fátima Dias ▪ Maria do Carmo Silva ▪
Maria Elizabeth Pego ▪ Maria Eunice Fonseca ▪ Maria Helena Alves ▪ Maria Jose Filardi Victoriano ▪
Maria Lopes dos Santos Dutra ▪ Maria Lucia   ▪ Maria Lucia Guedes ▪ Maria Neuza ▪ Maria Silvia de
Carvalho Cambraia ▪ Maria Solange Folgado ▪ Maria Tereza C. Mesquita Sampaio ▪ Marilda Antonia de
Pádua ▪  Marilda Lima Soares Moraes ▪  Marília Aparecida Campos ▪  Marília Sueli Modesto Silva ▪
Marina Martins Araújo ▪ Marinalva Mangueira de Sousa ▪ Marinez Ferreira Gomes ▪ Mario Guimarães
Filho ▪ Marivalda Correa Soares ▪ Marlene Antonia de Carvalho ▪ Marlene de Almeida Santos ▪ Marta
de Faria Vieira ▪ Mauricio Francisco de Paula ▪ Michele de Castro ▪ Michele de Souza Ribeiro ▪ Miguel
Antonio Lamolha  ▪  Miguel Pereira da Costa ▪▪Míriam Tereza Dias Diniz Silva ▪  Monica Messias
▪▪Nelson José de Oliveira ▪ Neuza Aparecida Santos Carvalho ▪ Nilma de Souza P. Godinho ▪ Nilson
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Araujo Filho ▪ Nilza Ana Rezende Santos ▪ Odilon Ferreira ▪ Oliveiros Ferreira Pinto ▪ Osvaldo Nunes
Ribeiro ▪ Ozenil Luzia Mendes Peres ▪ Patrícia Cassim ▪ Paulo Gandra ▪ Paulo Soares ▪ Pedro de Araujo
▪  Pedro de Carvalho Costa ▪  Pedro Paulino da Silva ▪  Rafael Santiago ▪  Rafaela Toledo Amorim ▪
Raimundo Soares do Carmo ▪ Regina Maria da Silva ▪ Regina Maria Nascimento Neves ▪ Reginaldo de
Almeida Salles ▪ Reinaldo Onofre dos Santos ▪ Renato Eudes ▪ Ricardo Rodrigues Medeiros ▪ Roberto
Luiz Monte-Mór ▪ Roberto Pereira do Nascimento ▪ Robson Barbosa de Sousa ▪ Robson Lucas Miranda
▪ Rodrigo Mota ▪ Rodrigo Seixas ▪ Rogelis F. Aguiar ▪ Rogério Faria Gontijo ▪ Rogério Lisboa ▪ Rômulo
Duarte Silva ▪ Ronaldo Ferreira de Souza ▪ Ronaldo Matias ▪ Ronei Cesar ▪ Rony Anderson de Andrade
Rezende ▪  Rosalina Messias  de Jesus ▪  Rosane Lopes Martins ▪  Roseli  Pereira da Silva ▪  Rosilene
Fernandes ▪ Rubens Resende Pereira ▪ Sálvio Ferreira de Lemos ▪ Samuel de Souza Brito ▪ Sandra Silva
Padovani ▪ Sayonara Egraer ▪ Sebastião de Souza ▪ Sebastião Siqueira de Moura ▪ Sérgio Mariano da
Silva ▪ Shirley Souza Lopes ▪ Sidnei Gomes Teles ▪ Silvana Inácia ▪ Sinval Rosa de Andrade ▪ Sirlene
Fernandes da Silva ▪ Soligia Gil Amorim Vieira ▪ Sonia Maria Silva de Melo ▪ Stella Oliveira ▪ Suelen
Guimarães Alves ▪ Sueli Ferreira da Silva ▪ Talassa Carvalho Andrade ▪ Tania Maria Costa Vieira ▪
Tania Maria de Araújo Ferreira ▪ Tarcísio Fernandes Freitas ▪ Thais Magalhães Acácio ▪ Tiago Fabiano
Souza ▪ Humberto Nogueira ▪ Vagner José Queiroga Menglovitz ▪ Valderiza Ferreira Faria ▪ Vangio
Aparecido Barcelos ▪ Vânia Justina de Melo ▪  Vania Diniz ▪ Vania Marques Diniz ▪ Vanires Vania
Francisco ▪ Vera Lucia P. Gonçalves  ▪ Vinicius Figueiredo Henrique ▪ Wallace Flávio Rodrigues Santos
▪ Walteir R. Martins ▪ Walterci Gonçalves Xavier ▪ Wanderley Jose de Sousa ▪ Washington G. Faria ▪
Wellington Bento de Oliveira ▪  Wendel Leonardo ▪  Wesley Cardoso ▪  Wiliam Gonçalves Limone ▪
Wilson  Reis Couto ▪ Wilson de Oliveira ▪ Wilson Geraldo Gonçalves ▪ Wilson Reis Conto ▪ Zenilton
Kleber Gonçalves do Patrocínio ▪ Zilmane A. Ribeiro               

Obs.:  Os  nomes  dos  participantes  foram  extraídos  das  listas  de  presença  aos  eventos  da
Conferência.
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ANAIS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

ANEXO 11

REGISTRO FOTOGRÁFICO

A – EVENTOS DA CONFERÊNCIA

Foto 1 e 2: Abertura da II Conferência de Politica Urbana.

Foto 3 e 4: Mesa Redonda da II Conferência de Politica Urbana.
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B – LEITURA COMUNITÁRIA

Foto 5 e 6: Discussões temáticas nas Plenárias na Regional Petrolândia e Regional Sede respectivamente.

Foto 7 e 8: Apresentação da Conferência nas Plenárias na Regional Industrial e Regional Riacho.

Foto 9 e 10: Delegados eleitos nas Plenárias na Regional Eldorado e Regional Nacional.

Foto 11 e 12: Delegados eleitos nas Plenárias na Regional Ressaca e Regional Vargem das Flores.
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Foto 13 e 14: Plenária do segmento empresarial.

C – VISITAS TÉCNICAS

Foto 15 e 16: Vista do Distrito Industrial do Riacho das Pedras e vista do Bairro Nova Contagem.

Foto 17 e 18: Obras da Avenida Tereza Cristina e intervenção no Parque São João.
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Foto 19 e 20: Vista da Região da Ressaca a partir do Morro dos Cabritos e intervenção no Córrego Maracanã.

Foto 21 e 22: Drenagem pluvial insuficiente no Bairro Nacional e implantação de conjuntos residenciais no  Bairro

Sapucaias.

Foto 23 e 24: Região de nascentes na Bacia do Bom Jesus e represa de Vargem das Flores.
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D– SEMINÁRIOS TÉCNICOS

Foto 25 e 26: Seminários técnicos para elaboração do diagnóstico integrado.

E – CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS

Foto 27 e 28: Oficinas de capacitação dos delegados

Foto 29 e 30: Oficinas de capacitação dos delegados
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F – PLENÁRIAS FINAL

Foto 31 e 32: Plenárias temáticas na Plenária Final da II Conferência de Política Urbana.

Foto 33 e 34: Plenária Geral e encerramento da II Conferência de Política Urbana.
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