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APRESENTAÇÃO 

Este documento consiste no Relatório das Oficinas de Planejamento Participativo 

do Plano Diretor de Pedro Leopoldo. O Plano Diretor de Pedro Leopoldo obedece aos 

dispositivos da legislação federal, especialmente o Estatuto das Cidades, Lei Federal nº. 

10.257/2001, bem como as resoluções do Conselho Nacional das Cidades. 

No processo de elaboração do Plano Diretor foram realizadas seis Oficinas de 

Planejamento Participativo, sendo uma com o Conselho de Política Urbana no dia 22 de 

Julho e cinco entre os dias 02 e 10 de Setembro de 2014, com a população do município, 

nas quais foram produzidos diagnósticos comunitários da realidade local, em conformidade 

com a  metodologia proposta pelo PRÓ-CITTÀ e aprovada pela prefeitura. 

As oficinas ocorreram em todos os distritos de Pedro Leopoldo; Dr. Lund, Vera 

Cruz, Lagoa de Santo Antônio, Fidalgo e o distrito Sede. A equipe do PRÓ-CITTÀ contou 

com a interlocução da prefeitura para as atividades de divulgação e articulação dos espaços 

de realização das atividades. 

Durante a realização das Oficinas de Planejamento Participativo buscou-se 

abranger toda a diversidade social, econômica e ambiental das diferentes porções do 

território municipal. 

Certamente o envolvimento da sociedade local, através da participação nas 

oficinas, é uma valiosa contribuição ao processo de revisão do Plano Diretor do Município 

de Pedro Leopoldo. Esta contribuição encontra-se registrada neste documento, por meio da 

transcrição dos problemas, ameaças, forças, oportunidades, diretrizes e ações prioritárias 

elencadas pelos participantes. 

Esta leitura comunitária é insumo essencial para a próxima etapa dos trabalhos de 

revisão do Plano Diretor. 
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OFICINA COM O CONSELHO DE POLÍTICA URBANA 

1. Oficina de Planejamento Participativo com o Conselho de Política Urbana 

2. Local de realização da Oficina: Auditório da Prefeitura  

3. Data: 22 de julho de 2014 

4. Horário de início: 14:00h    Horário de término: 16:30h  

5. Quantidade de participantes:o total de participantes 15 pessoas. 

6. Quantidade de grupos formados: 4 grupos (entre 4 e 6 participantes em cada grupo) 

A Oficina de Planejamento Participativo, seguindo a metodologia proposta pela equipe 

técnica do PRÓ-CITTÀ, reuniu os presentes, identificados na lista de presença, anexa, para 

debater e construir, coletivamente, com a mediação dos técnicos do Instituto, um 

diagnóstico comunitário da realidade local, atentando para os seguintes elementos: 

Conflitos e problemas / Fragilidades e Ameaças (ficha 1), Potencialidades e possibilidades 

(ficha 2). 

Para cada elemento/ficha, os grupos escrevem frases/palavras em fichas distribuídas pelos 

facilitadores e, ao final, a plenária da Oficina debate as contribuições de cada, gerando o 

produto da Oficina, o qual se encontra transcrito nos quadros seguintes. 

 A seguir, apresentamos fotos dos diferentes momentos da Oficina (trabalhos em grupo, 

apresentações e cartazes/paredes/krafts com as fichas escritas): 
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Este relatório e a transcrição dos resultados obtidos na Oficina são insumo importante para 

a próxima fase da revisão do Plano Diretor de Pedro Leopoldo, quando serão construídas e 

debatidas as propostas que irão compor a nova Lei do Plano Diretor e que orientarão a 

elaboração da Legislação Urbanística Básica. 
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OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO – CONSELHO DE POLÍTICA URBANA (CPU) 

 

Conflitos e problemas: Fragilidades e Ameaças Potencialidades e Possibilidades 

 Falta de regulamentação e revisão 

do Plano Diretor 

 Falta de divulgação da legislação 

urbana. 

 Falta de fiscalização mais efetiva. 

 Especulação imobiliária. 

 O zoneamento urbano precário, 

permitindo ocupações 

inadequadas. 

 Conflito entre a legislação e a 

situação consolidada. 

 Avanço da ocupação desordenada 

dos municípios vizinhos em 

direção a Pedro Leopoldo. 

 Transferência para o conselheiro 

das responsabilidades impostas 

pela Lei. 

 Crescimento através de subdivisão 

de lotes  

 Minha casa, minha vida X 

Demanda habitacional e pressão 

sobre serviços públicos 

 Mobilidade Urbana: Av.Canal, 

duplicação rua São Paulo, acesso 

R.Norte, Ciclovia 

 Enclausuramento das áreas de 

expansão e área central pelas 

Unidades de Conservação. 

 Consolidação como cidade 

dormitório. 

 Sistema viário deficiente 

 Falta de legislação referente à 

rede de esgoto ou fossa séptica. 

 Deficiência da legislação de apoio 

à fiscalização. 

 Restrições da área central (MG 

424 e linha férrea). 

 Segurança pública "inexistente" 

em certas localidades - postos 

policiais?  

 Localização estratégica 

 Desenvolvimento e capacitação 

pessoal 

 Regulamentação do Plano Diretor 

após a revisão. 

 Criação e distribuição de cartilha 

com o Plano Diretor regulamentado 

 Conclusão do Plano Municipal de 

Saneamento e Resíduos Sólidos 

 Implantação das obras 

recomendadas pelo Plano de 

Mobilidade Urbana 

 Estruturar para aproveitamento do 

potencial turístico (APAS) 

 Localização espacial privilegiada. 

 Explorar o potencial de 

desenvolvimento gerado pelo 

aeroporto de Confins 

 Explorar o ecoturismo e o turismo 

religioso 
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DISTRITO DE DR. LUND 

1. Oficina de Planejamento Participativo do Distrito de: Dr. Lund 

2. Local de realização da Oficina: Salão Paroquial Ana Luiza Fonseca Viana 

3. Data: 02 de setembro de 2014 

4. Horário de início: 18:30h    Horário de término: 21:30h  

5. Quantidade de participantes:o total de participantes flutuou ao longo da oficina 

atingindo um máximo de 26 pessoas. 

6. Quantidade de grupos formados: 4 grupos (entre 4 e 6 participantes em cada grupo) 

A Oficina de Planejamento Participativo, seguindo a metodologia proposta pela equipe 

técnica do PRÓ-CITTÀ, reuniu os presentes, identificados na lista de presença, anexa, para 

debater e construir, coletivamente, com a mediação dos técnicos do Instituto, um 

diagnóstico comunitário da realidade local (com ênfase no distrito em questão), atentando 

para os seguintes elementos: problemas e ameaças (ficha 1), forças e oportunidades (ficha 

2), diretrizes estratégicas (ficha 3) e ações prioritárias (ficha 4). 

Para cada elemento/ficha, os grupos escrevem frases/palavras em fichas distribuídas pelos 

facilitadores e, ao final, a plenária da Oficina debate as contribuições de cada, gerando o 

produto da Oficina, o qual se encontra transcrito nos quadros seguintes. 

 Um representante do Comitê do Carste perguntou se as propostas do Plano Diretor 

estariam alinhadas com o Macrozoneamento da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte em desenvolvimento pelo Estado em parceria com a UFMG; 

 Denis, representante da Brigada Civil de Emergência e da Associação Pró Natureza 

Sempre Verde (ASS Verde) fez o comunicado de que o decreto 46.588 foi 

publicado em 29 de agosto 2014 anexado ao 45.509 de 2010 formalizando a zona 

de amortecimento de 3km de raio do Parque Estadual do Serra do Sobrado, que tem 

área interna ao município de Pedro Leopoldo. Denis destacou também que, 

segundo a lei SNUC de 2000 a zona de amortecimento rural não pode ser 

transformada em zona urbana. 
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 Foi informado durante a oficina que a prefeitura disponibilizou o documento do 

Diagnóstico do Plano Diretor para entidades e grupos de acompanhamento e foram 

relembradas as datas e locais das demais oficinas; 

 A seguir, apresentamos fotos dos diferentes momentos da Oficina (trabalhos em 

grupo, apresentações e cartazes/paredes/krafts com as fichas escritas): 
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Este relatório e a transcrição dos resultados obtidos na Oficina são insumo importante para 

a próxima fase da revisão do Plano Diretor de Pedro Leopoldo, quando serão construídas e 

debatidas as propostas que irão compor a nova Lei do Plano Diretor e que orientarão a 

elaboração da Legislação Urbanística Básica. 
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OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO – DISTRITO: DR. LUND 

In
te

rn
o

 
Problemas: Forças: Diretrizes: Ações prioritárias: 
 

GRUPO 1 

 Legislações específica sobre 

preservação do patrimônio histórico 

e cultural inexistente; 

 Áreas de preservação ambiental 

ameaçadas pelo crescimento urbano 

desordenado e pela necessidade de 

desenvolvimento; 

 Crescimento desordenado do vetor 

norte: sem infraestrutura de 

mobilidade e processo de 

favelização; 

 Fraca organização das associações 

de bairro; 

 Mobilidade urbana: ônibus (Ex.: 

descida da Rua São Paulo, transito 

impedido nos horários de pico); 

 Faltam forças de combate a incêndio 

e crescimento urbano. 

 

GRUPO 2 

 Invasões desordenada de terrenos; 

 Degradação do Ribeirão da Mata: 

casos de dengue. 

 

GRUPO 3 

 Falta de segurança pública; 

 Sistema viário deficiente: trânsito da 

área central; 

 Falta de educação profissionalizante 

 Saneamento básico deficiente, 

esgotamento ainda não existe; 

 

GRUPO 1  

 Área central plana e pequena 

favorecendo o caminhar e o pedalar; 

 Criação de campus universitários no 

município, muito bem vinda; 

 Boa mobilização da população em 

relação à tomada de decisão na 

cidade; 

 Áreas verdes criadas: parques. 

 

GRUPO 3 

 Localização no vetor norte; 

 Patrimônio material e imaterial do 

município pouco aproveitado ou 

valorizado. 

 Potencial para o turismo religioso 

(Chico Xavier). 

 

GRUPO 4 

 Parque da Serra, ordenou o 

crescimento desordenado; 

 Áreas rurais ainda controladas como 

possibilidade de crescer 

ordenadamente. 

 Unidades de Conservação 

 

GRUPO 1  

 Conter a irregularidade em todos os 

aspectos: invasão das áreas de APP, 

área habitacional irregular; 

 Planejamento sustentável de curto, 

médio e longo prazo: usos de acordo 

com os espaços sua capacidade e 

demanda; 

 Política habitacional, 

socioambiental, industrial 

(logística). 

 

GRUPO 2 

 Promover a integração entre poder 

público, sociedade civil e setor 

privado para a construção coletiva 

de políticas públicas; 

 Melhorar a segurança pública; 

 Promover o desenvolvimento 

econômico aproveitando os 

potenciais locais e a expansão do 

vetor norte. 

 

GRUPO 3 

 Plano de mobilidade do centro e 

região norte: ciclovias e corredores 

de circulação rápida; 

 Integração das diretrizes estaduais e 

municipais; 

 Reativação da linha férrea para 

passageiros (turismo) PL – Sete 

Lagoas – Matozinhos – BH; 

 

GRUPO 1  

 Interação entre as instituições, 

órgãos e sociedade; 

 Regularização fundiária 

(consolidado); 

 Legislação e sua aplicação clara e 

absorvida pelas pessoas de mais fácil 

aplicação: ambiental, patrimonial, 

urbanística 

 Fiscalizar e penalizar; 

 Instrumentalização da aplicação das 

leis: educação, técnicos, divulgação; 

 Política de descentralização: reduzir 

dependência em relação à área 

central confinada. 

 

GRUPO 2 

 Fortalecer concelhos municipais 

fornecendo capacitação aos 

conselheiros, instrumentalização da 

secretaria, equipe técnica e 

mobilização social; 

 Implantação de portais nos acessos; 

 Sistema de câmeras nas áreas 

públicas; 

 Buscar junto ao estado o aumento do 

efetivo policial; 

 Fomentar programas de vigilância 

comunitária; 

 Criar estrutura municipal de 

desenvolvimento econômico com 

recurso humano especializado; 
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 Saúde pública deficiente; 

 Falta de fiscalização generalizada 

em relação a todos os problemas da 

cidade; 

 Poluição sonora e do ar; 

 Falta de uma legislação ambiental: 

atribuições dos poderes define 

atribuições aos municípios, inclusive 

o licenciamento de 

empreendimentos de impacto local 

mais restritivas que as estaduais – é 

preciso maior cuidado também com 

as áreas de proteção ambiental que 

criam restrição de crescimento para 

o município; 

 Falta de planejamento do território 

rural do município, sem 

infraestrutura ou de infraestrutura 

incompleta, mas que poderiam 

absorver atividades impactantes nas 

áreas urbanas;  

 Ausência de capacitação de mão de 

obra; 

 Legalização dos distritos industriais. 

 

GRUPO 4 

 Impacto da ETE dentro de Dr. Lund; 

 Regularização fundiária: Quintas das 

Palmeiras; 

 Acessibilidade: não tem passarela de 

ligação para atravessar a rodovia; 

 Transporte urbano coletivo 

deficitário: poucas linhas; 

 Falta de integração de políticas 

públicas em novos loteamentos que 

criam dependência com demais 

 Revitalização de passeios e 

iluminação no centro para melhorar 

a segurança. 

 

GRUPO 4 

 Chegar a uma cidade para as pessoas 

com qualidade de vida e crescimento 

economicamente sustentável. 

 Definir a áreas para implantação das 

indústrias e empresas diversas; 

 Criar a infraestrutura necessária para 

atrair estas empresas. 

 

GRUPO 3 

 Explorar os potenciais culturais e 

turísticos já existentes (cachoeira 3 

moças, Fazenda Modelo, Memorial 

Chico Xavier, Bexiguentos;  

 Ter acesso e ação aos projetos 

existentes sem intervenção 

partidária; 

 Criar espaço e regras para os 

ciclistas e ciclovias dentro da cidade 

(estudos avançados). 

 

GRUPO 4 

 Criar lei de incentivo a cultura 

municipal e proteção patrimônio 

material e imaterial: respeitar a 

identidade de Pedro Leopoldo; 

 Criar projeto que atenda a lei de 

mobilidade urbana sustentável 

12.587/12 e lei de ocupação do solo 

concessão urbanística lei 8987 de 

13/02/95; 

 Criar lei municipal que abrange 

fiscalizações e licenças que façam 

respeitar as leis federais:  - ocupação 

e uso do solo – combate a incêndios 

florestais – criações de corredores 

ecológicos – preservação de 

nascentes – porcentagens de RPPN 

respeitados em todo e qualquer 

empreendimento  
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bairros; 

 Invasões de áreas verdes e 

institucionais; 

 Esgotamento a céu aberto; 

 Zoonose, animais soltos; 

 Poluição das águas. 

 Criação de parques lineares em torno 

do Ribeirão da Mata, das Neves e do 

Urubu. 

 

E
x
te

rn
o

 

Ameaças Oportunidades: 
 

GRUPO 1  

 Falta processo de divulgação para o 

vetor norte, que tanto afeta o 

município, existem boatos não 

existem informações sobre projetos 

(Ex.: Rodoanel e LMZ800); 

 

GRUPO 2 

 Verticalização em Dr. Lund; 

 ETE: possível mal cheiro; 

 

GRUPO 3 

 Falta de planejamento estratégico do 

município para aproveitar a 

expansão do vetor norte: 

predominância de empreendimentos 

residenciais – cidade dormitório; 

 

GRUPO 4 

 Impacto do vetor norte  

 Impacto do aeroporto indústria, 

Pedro Leopoldo está mais muito 

perto do aeroporto absorvendo seus 

impactos, por ex. de saúde; 

 Crescimento desordenado; 

 Verticalização; 

 Perda de identidade cultural; 

 Medo da cidade dormitório; 

 

GRUPO 2 

 Crescimento do Vetor Norte bem 

planejado; 

 Potencial para espaço 

cultural/gastronômico para melhorar 

o turismo em Dr. Lund. 

 Revitalização da estação ferroviária 

voltada para o turismo; 

 Ligação da LMG 800 até Ribeirão 

das Neves: entendido como ganho, 

as pessoas precisam desta ligação, 

vai trazer benefícios, empresas... 

 Ciclovia de ligação com o centro 

precisa ser melhorada, sugestão de 

tomar parte da área da Rede e 

revitalizar; 

 Manutenção das de expansão 

urbana/rural: parque não cria 

dinheiro, não cria emprego. 

 

GRUPO 3 

 Potencial do turismo religioso: 

Chica Xavier; 

 Ligação de PL a Sete Lagoas e LMG 

800. 

 

GRUPO 4 

 Criação da via LMG 800: 
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 Novas empresas poluentes virão? 

 Atividades agropecuárias em 

declínio, o que vai ser da área rural? 

 

responsabilidade do Plano Diretor de 

integração com Macrozoneamento 

do Estado; 

 Via férrea que podia ser mais 

explorada: transporte de passageiros 

pela via férrea na cidade. 
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DISTRITO DE VERA CRUZ 

1. Oficina de Planejamento Participativo do Distrito de:Vera Cruz 

2. Local de realização da Oficina:Associação comunitária  

3. Data: 03 de setembro de 2014 

4. Horário de início: 18:25h    Horário de término: 21:00h 

5. Quantidade de participantes:30 participantes 

6. Quantidade de grupos formados:5 grupos 

A Oficina de Planejamento Participativo, seguindo a metodologia proposta pela equipe 

técnica do PRÓ-CITTÀ, reuniu os presentes, identificados na lista de presença, anexa, para 

debater e construir, coletivamente, com a mediação dos técnicos do Instituto, um 

diagnóstico comunitário da realidade local (com ênfase no distrito em questão), atentando 

para os seguintes elementos: problemas e ameaças (ficha 1), forças e oportunidades (ficha 

2), diretrizes estratégicas (ficha 3) e ações prioritárias (ficha 4). 

Para cada elemento/ficha, os grupos escrevem frases/palavras em fichas distribuídas pelos 

facilitadores e, ao final, a plenária da Oficina debate as contribuições de cada, gerando o 

produto da Oficina, o qual se encontra transcrito nos quadros seguintes. 

 A Associação Comunitária de Manuel Brandão apresentou um ofício a ser entregue 

a Prefeitura solicitando obras de infraestrutura de iluminação, água, equipamentos e 

equipes de saúde, recadastramento de moradores para atualização de títulos de 

eleitores e recadastramento imobiliário. 

 Foi informado durante a oficina que a prefeitura disponibilizou o documento do 

Diagnóstico do Plano Diretor para entidades e grupos de acompanhamento e foram 

relembradas as datas e locais das demais oficinas; 

 A seguir, apresentamos fotos dos diferentes momentos da Oficina (trabalhos em 

grupo, apresentações e cartazes/paredes/krafts com as fichas escritas): 
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Este relatório e a transcrição dos resultados obtidos na Oficina são insumo importante para 

a próxima fase da revisão do Plano Diretor de Pedro Leopoldo, quando serão construídas e 

debatidas as propostas que irão compor a nova Lei do Plano Diretor e que orientarão a 

elaboração da Legislação Urbanística Básica. 
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OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO – DISTRITO: VERA CRUZ 

In
te

rn
o

 
Problemas: Forças: Diretrizes: Ações prioritárias: 
 

GRUPO 1(Vera Cruz) 

 Loteamento irregular, ninguém tem 

documento; 

 Questão dos areeiros, degradação; 

 O cartório que tinha e acabou; 

 Problema de segurança, falta posto 

policial; 

 Problema de acesso, transito de 

velocidade, pedem por quebra-molas 

principalmente nas escolas, carros 

passam em alta velocidade; 

 Problema de esgoto é grave, quando 

as fossas enchem; 

 Posto médico precisa de maior 

organização; 

 Zoonose, muitos cachorros de rua 

 Não tem mais ambulância; 

 O correio não está funcionando; 

 A sede é usada como ponto de droga 

 Poluição sonora; 

 Cemitério; 

 Trincas no viaduto; 

 

GRUPO 2 (Pedro Leopoldo) 

 Falta de oportunidade de emprego e 

qualificação profissional; 

 Dependência de educação e trabalho 

com o centro da cidade, onera 

transporte; 

 Infraestrutura de segurança, 

transporte cultura e lazer; 

 Poluição de nascentes e afluentes, o 

 

GRUPO 1 (Vera Cruz) 

 Atividades sociais; 

 Festas tradicionais; 

 Artesanato; 

 O médico do posto de saúde é muito 

bom. 

 

GRUPO 3(Quinta das Palmeiras) 

 Reservas ambientais consolidadas: 

refúgio da vida silvestre e reservas 

legais das fazendas, bem servidos de 

reservas ambientais que precisam ser 

mais cuidadas, mas fica tudo nas 

mãos dos fazendeiros; 

 Urbanização organizada e 

implantada a mais de 40 anos: 

chácaras de 5.000 metros quadrados 

não foram subdivididas; 

 Ligação por transporte público ao 

centro de Pedro Leopoldo, a BH e a 

outros municípios vizinhos, a 

qualidade é outra discussão, mas o 

transporte existe; 

 Fácil acesso viário à MG-424, 

ligação com o Rodoanel e 

proximidade com o aeroporto. 

 

GRUPO 1 (Vera Cruz) 

 Revitalizar áreas degradadas; 

 Melhorar segurança; 

 Implantar rede de esgoto; 

 Desobstruir a estrada para 

Maravilhas do Coronel; 

 Regularização fundiária; 

 Planejamento viário; 

 Criar novas centralidades; 

 Lotes de 500 metros quadrados 

regularizados e aprovados nas áreas 

de expansão urbana; 

 Cuidar das áreas de expansão 

urbana. 

 

GRUPO 2 (Pedro Leopoldo) 

 Se adequar as oportunidades geradas 

pelo rodoanel na região; 

 Valorização da área rural 

respeitando o micro produtor; 

 Melhor aproveitamento dos parques 

e reservas naturais; 

 Valorizar empreendimentos de 

qualidade; 

 Acessibilidade e mobilidade com 

asfaltamento e com sinalização 

viária; 

 Valorizar o jovem com 

oportunidades de trabalho, esporte, 

educação e segurança. 

 

 

 

GRUPO 1 (Vera Cruz) 

 Fortalecer a associação de Vera Cruz 

que precisa de representantes e 

líderes (subprefeitura?); 

 Permitir lotes menores para evitar 

invasões e subdivisões; 

 Cuidar das áreas institucionais e 

verdes; 

 Regularização fundiária; 

 Estudos de revitalização e 

mobilidade; 

 Incentivo ao turismo, também como 

fonte de renda; 

 Volta do cartório; 

 Melhorar correio; 

 Consertar viaduto; 

 Médio prazo – estudo das 

centralidades; 

 Estudo de verticalização; 

 Estudo e execução do plano de 

mobilidade; 

 Completar a estrada de Maravilhas; 

 Definir em lei áreas novas para 

zonas industriais e de serviços; 

 Alterar zoneamento urbano da 

região de quintas das Palmeiras; 

 Polícia 24 horas; 

 Fiscalização ambiental urbana. 
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recurso hídrico é um fator 

determinante de atração de 

empresas; 

 A Copasa que coleta o esgoto e joga 

no ribeirão sem tratamento, a rede de 

esgoto continua não existindo; 

 Ocupação irregular em áreas de risco 

públicas e privadas; 

 

GRUPO 3(Quinta das Palmeiras) 

 Por falta de ação do poder público, a 

área verde foi invadida: foco de 

problemas para todo mundo e para 

os próprios moradores da área verde 

que não tem acesso a equipamentos; 

 O zoneamento urbano (zona de 

expansão urbana) permite lotes a 

partir de 1000 metros quadrados o 

que impede a inclusão social; 

 O acesso entre Quinta das Palmeiras 

e a sede de Vera Cruz que já foi 

público, foi fechado por fazendeiro, 

poderia ser aberto e melhorado para 

ajudar o pessoal de Quinta das 

Palmeiras a usufruir dos 

equipamentos em Vera Cruz. 

 

GRUPO 4 (Manuel Brandão) 

 Não temos acesso a lugar nenhum, 

temos que sair do bairro para pegar 

ônibus em Neves; 

 Esgoto a céu aberto, não tem esgoto 

e quem tem fossa não consegue 

levar o pessoal para esvaziar; 

 Não existe transporte escolar público 

que atenda ao bairro; 

 

GRUPO 3(Quinta das Palmeiras) 

 Urbanização das áreas invadidas; 

 Melhoria da segurança; 

 Alargamento das faixas de domínio 

das vias de acesso antes que sejam 

ocupadas; 

 Criação de loteamentos com lotes de 

500 metros quadrados; 

 

GRUPO 4 (Manuel Brandão) 

 Fiscalização (regularização) de 

loteamento irregulares: que permita 

o acesso aos demais  

 

GRUPO 5 (Vera Cruz) 

 Criação de áreas industriais no limite 

com o município de Neves, 

potencial para distrito industrial que 

evitaria expansão urbana 

desordenada. 

 Ligação da sede do distrito a Quintas 

das Palmeiras 

 Criação de novas zonas industriais e 

de distritos; 

 Permitir lotes menores que 1000 

metros. 

 

 

 

 

 

GRUPO 2 (Pedro Leopoldo) 

 Criação de uma lei municipal que 

ensine o jovem a segurança, esporte, 

educação e trabalho; 

 Criação de uma lei que atenda a 

mobilidade, acessibilidade e a 

sustentabilidade; 

 Política de incentivo tributário, 

capacitação local e  

 Fiscalização infraestrutura e turismo. 

 Parceria com escolas e Faculdades. 

 

GRUPO 3(Quinta das Palmeiras) 

 Atuação da prefeitura em torno deste 

grave problema da cidade; 

 Criação de postos policiais com 

presença física de policiais; 

 Alteração e fiscalização da 

legislação; 

 Alterar legislação do código de 

obras para permitir lotes de 500 

metros quadrados; 

 

GRUPO 4 (Manuel Brandão) 

 Regularização urbana: documentos 

de lotes, regularização do bairro para 

evitar invasões. 

 

GRUPO 5 (Vera Cruz) 

 Completar a estrada que já existe 

“Maravilha”; 

 Definir em leias as novas zonas 

industriais e de serviços; 
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 Não existe comércio ou rede de 

supermercado; 

 Não existe apoio do município de 

Pedro Leopoldo; 

 Não tem cadastro imobiliário. 

 

GRUPO 5 (Vera Cruz) 

 Estrada Ascendido José da Costa 

que não é iluminada; 

 Considerando a tendência de 

crescimento econômico do vetor 

norte achamos que a prefeitura 

precisa criar novas áreas industriais 

nos distritos, considerando a 

proximidade de Quintas da 

Palmeiras com o rodoanel, 

especialmente na área já degradada 

de extração de areia; 

 Grandes áreas do município já foram 

ocupadas por parques e áreas de 

preservação o que limita as áreas de 

crescimento urbano e econômico; 

 Falta de pavimentação na estrada 

que liga Tapera a Inácio de 

Carvalho. 

 

 

 

 Novas áreas industriais na 

proximidade de Ribeirão das Neves. 
E

x
te

rn
o

 

Ameaças Oportunidades: 
 

GRUPO 1 (Vera Cruz) 

 Segurança; 

 Areeiros. 

 

 

 

GRUPO 1 (Vera Cruz) 

 Empreendimentos habitacionais bem 

organizados que tragam emprego; 

 Fazendas que querem se transformar 

em área urbana trazer empresas e 
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GRUPO 3(Quinta das Palmeiras) 

 Restrição da criação de 

infraestrutura adequada, os lotes 

grandes impedem a instalação de 

comércio e serviços; 

 Instalação do industrias poluentes, 

inadequadas às condições de 

sustentabilidade; 

 Ocupação desordenada das áreas 

disponíveis, que são muitas. 

desenvolvimento econômico para a 

área. 

 

GRUPO 2 (Pedro Leopoldo) 

 Treinamento de jovens para trabalho 

rural; 

 

GRUPO 3(Quinta das Palmeiras) 

 Aumento na arrecadação do 

município através de novos 

empreendimentos gerando uma 

melhoria social; 

 Criação de novos empregos que 

surgirão com os novos 

empreendimentos, “caseiros, 

faxineiras, cozinheiros”. 
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DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO 

1. Oficina de Planejamento Participativo do Distrito de: Lagoa da Sto. Antônio 

2. Local de realização da Oficina:Salão paroquial 

3. Data: 04 de setembro de 2014 

4. Horário de início:18:30h    Horário de término: 21:35h 

5. Quantidade de participantes:o número de participantes flutuou entre 25 e 19pessoas 

6. Quantidade de grupos formados:4 grupos 

A Oficina de Planejamento Participativo, seguindo a metodologia proposta pela equipe 

técnica do PRÓ-CITTÀ, reuniu os presentes, identificados na lista de presença, anexa, para 

debater e construir, coletivamente, com a mediação dos técnicos do Instituto, um 

diagnóstico comunitário da realidade local (com ênfase no distrito em questão), atentando 

para os seguintes elementos: problemas e ameaças (ficha 1), forças e oportunidades (ficha 

2), diretrizes estratégicas (ficha 3) e ações prioritárias (ficha 4). 

Para cada elemento/ficha, os grupos escrevem frases/palavras em fichas distribuídas pelos 

facilitadores e, ao final, a plenária da Oficina debate as contribuições de cada, gerando o 

produto da Oficina, o qual se encontra transcrito nos quadros seguintes. 

 Durante a oficina houve um momento de questionamento e debate em relação ao 

decreto que impede a aprovação de novos projetos multifamiliares em Pedro 

Leopoldo, participantes emitiram opiniões diversas e calorosas. 

 Foi informado durante a oficina que a prefeitura disponibilizou na interneto 

documento do Diagnóstico do Plano Diretor e foram relembradas as datas e locais 

das demais oficinas; 
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 A seguir, apresentamos fotos dos diferentes momentos da Oficina (trabalhos em 

grupo, apresentações e cartazes/paredes/krafts com as fichas escritas): 
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Este relatório e a transcrição dos resultados obtidos na Oficina são insumo importante para 

a próxima fase da revisão do Plano Diretor de Pedro Leopoldo, quando serão construídas e 

debatidas as propostas que irão compor a nova Lei do Plano Diretor e que orientarão a 

elaboração da Legislação Urbanística Básica.
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OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO – DISTRITO: LAGOA DA STO. ANTÔNIO 

In
te

rn
o

 
Problemas: Forças: Diretrizes: Ações prioritárias: 
 

GRUPO 1 

AMBIENTAIS: 

 Desmatamento; 

 Adensamento urbano: crescimento 

desordenado da região; 

 Apesar do crescimento não há 

esgoto, não há saneamento básico, o 

que compromete as riquezas 

naturais, inclusive os lençóis 

freáticos; 

 Mortandade de peixes e de vida 

aquática na lagoa em quantidade e 

variedade por causa da poluição, 

lagoa que é o grande patrimônio do 

distrito; 

 Elevatória de esgoto construída pela 

Copasa nas proximidades da lagoa 

que poderá comprometer a lagoa e 

as pessoas que vivem em volta; 

 Poluição sonora devido às explosões 

constantes das mineradoras 

cimenteiras, que comprometem 

estruturas das casas e gera também 

poluição visual (áreas degradadas 

não são recuperadas) e poluição do 

ar (não há preocupação para a 

redução de emissão de poluentes), 

sendo que a mão de obra dessas 

empresas hoje vem de fora; 

URBANOS 

 Violência crescente; 

 Ausência de redes pluviais, 

 

GRUPO 1 

 Força populacional: pessoas; 

 Economia informal: 

microempreendedor; 

 Indústrias; 

 Riqueza mineral; 

 Cultura religiosa, festas de igreja de 

várias religiões, folclore; 

 Concentração de campinhos de 

futebol e quadras de esportes; 

 Grande mão de obra, falta só 

capacitar; 

 Acesso fácil para a rodovia MG-424 

e para o aeroporto; 

 Descentralização da administração; 

 Artesanato local e artesanato; 

 Desenvolvimento: fashioncity; 

 Cimenteiras; 

 Riqueza mineral; 

 Comércio local; 

 Turismo: gruta, parque ecológico, 

lagoa. 

 

GRUPO 2 

 Localização estratégica da região; 

 Áreas disponíveis para 

desenvolvimento, tanto agronegócio 

como área industrial; 

 Jazidas minerais; 

 Potencial turístico, natural, religioso 

(católico e espírita) e histórico. 

 

 

GRUPO 1 

 Aumentar efetivo policial; 

 Melhorar saúde e educação; 

 Incentivar cultura e lazer; 

 Melhorar a capacitação profissional; 

 Impedir ocupações irregulares; 

 Gerenciamento do trânsito; 

 Preservação ambiental: acesso 

popular a natureza, educação 

ambiental, a fiscalização municipal 

deve orientar o produtor e 

empreendedor para a 

sustentabilidade. 

 

GRUPO 2 

 Limitação da edificação e 

adensamento populacional que 

compromete segurança, estabilidade 

do solo e qualidade de vida; 

 Ocupação de áreas disponíveis 

sustentavelmente; 

 Reestruturação e revitalização das 

vias e avenidas 

 Infraestrutura: esgoto e drenagem 

pluvial 

 Fiscalização e educação ocupação 

do solo; 

 Criar regras que garantam 

edificações ambientalmente 

sustentáveis: permeabilidade do 

solo, esgotamento, luz solar, etc. 

 Proteção e recuperação de áreas 

 

GRUPO 1 

 Equipar melhor os postos de saúde e 

pronto socorro; 

 Solicitar da polícia mais policiais; 

 Criação de escolas públicas e 

oficinas técnicas e culturais; 

 Melhorar o ensino básico e criar 

escolas profissionalizantes; 

 Melhorar a fiscalização; 

 Criar centro de recreação; 

 Criação de parques lineares nos 

cursos d’água: parque circular no 

entorno da lagoa; 

 Recuperação e urbanização lagoa: 

com projetos urbanísticos; 

 Educação ambiental; 

 

GRUPO 2 

 Implantar projetos culturais de 

alcance social: aproveitar mais o 

talento da terra – ex.: para cada 

apresentação cultural externa exigir 

atuação de artistas locais; 

 Ciar rotas alternativas; 

 Melhorar o ensino básico e criar 

escolas profissionalizantes; 

 Aumentar a fiscalização; 

 Criar centros de recreação; 

 Criar lei municipal que abrange: 

fiscalização, licenças, ações que 

façam respeitar as leis federais e 

estaduais existentes ex.: ocupação do 
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infraestrutura de coleta de águas 

pluviais não existe; 

 Ocupação irregular do solo inclusive 

em locais de risco de desabamento e 

de enchente; 

 Precariedade da mobilidade urbana, 

problema do transporte coletivo e 

particular porque o trânsito não está 

estruturado, vias mal pavimentadas, 

mal traçadas, sobrecarregadas, 

principalmente Magno Clarete e 

Agenor Teixeira.  

 Transito de caminhões pesados que 

deveriam circular por outras vias e 

dividem as vias com os moradores; 

 Região isolada e desprivilegiada 

gerando pobreza por exclusão social 

e falta de oportunidade e políticas 

públicas; 

SOCIAIS 

 Falta de empresas, emprego; 

 Falta de acesso a saúde educação 

 

GRUPO 2 

 Falta de segurança pública; 

 Falta de saúde, maior população de 

Pedro Leopoldo está em Lagoa de 

Sto. Antônio; 

 Falta de cultura, lazer e educação; 

 Falta de saneamento básico; 

 Falta de emprego; 

 Falta de capacitação profissional; 

 Falta de planejamento para 

desenvolvimento da região; 

 A lagoa está contaminada com 

chitose, as pessoas não tem essa 

GRUPO 4 

 Potencial do turismo ecológico 

sustentável: precisa de planejamento 

para explorar melhor; 

 Projetos sociais para jovens que são 

criados pela população que podem 

ser executados e não recebem apoio; 

 Espaços de esporte e lazer: campos 

de futebol e quadras que estão 

parados, aproximadamente 15 times 

de futebol, mas só futebol, falta 

incentivo para outros esportes, times 

de várzea que funcionam do próprio 

bolso (força das pessoas). 

 Grande potencial construtivo: áreas 

enormes de proprietários para se 

fazer casa para pessoas de baixa-

renda, espaço para as pessoas de 

baixa renda terem suas próprias 

casas. 

verdes inclusive para incentivar o 

turismo ecológico; 

 Recuperação da lagoa de Lagoa de 

Sto. Antônio; 

 Implantação da escola integral com 

cursos profissionalizantes e projetos 

de inclusão social que gerem renda 

cultura. 

 

GRUPO 3 

 Instalação de uma agência bancaria; 

 Instalação de uma agência de 

correios. 

 

GRUPO 4 

 Criação de um parque industrial de 

alta tecnologia em Lagoa de Sto. 

Antônio; 

 Implantar na região norte um 

hospital para atendimento; 

 Criação de novas escolas; 

 Geração de emprego; 

 Criação de áreas de circulação 

especial para veículos pesados fora 

da área comercial e residencial de 

Lagoa de Sto. Antônio. 

 

solo, combate e prevenção de 

incêndios florestais, criação de 

corredores ecológicos de 

preservação das nascentes, criação 

de parques lineares e circulares. 

 

GRUPO 3 

 Construção com instalação de 

equipamentos operacionais; 

 Melhoria de sinal de telefonia móvel 

com instalação de antenas 

 

GRUPO 4 

 Disponibilizar áreas para empresas 

limpas, temos uma área enorme, 

próxima ao aeroporto industrial; 

 Criação de hospital público, existe 

área para tal; 

 Construir novas escolas em tempo 

integral e profissionalizantes em 

Lagoa de Santo Antônio; 

 Disponibilização de vagas para 

pessoas de Pedro Leopoldo e de 

Lagoa de Sto. Antônio: exibir as 

vagas aqui! Pessoas de PL trabalham 

fora e pessoas de fora trabalham 

aqui; 

 Implantar sinalização e fiscalização 

proibindo a circulação de veículos 

pesados na região norte. 
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informação; 

 Assoreamento e poluição da lagoa; 

 Ocupação irregular; 

 Degradação ambiental. 

 Novo Campinho: temos 15 casinhas 

(sub-parcelamento irregular) em um 

lote que sobrecarrega a 

infraestrutura viária e de 

saneamento, sendo que Lagoa de 

Santo Antônio é uma área de 

adensamento restrito, falta 

fiscalização; 

 

GRUPO 3 

 Não tem atendimento de saúde 

adequado e não tem SAMU, os 

profissionais são bons, mas não 

temos um posto de saúde 24h, para 

se deslocar é muito difícil; 

 A falta de policiamento e um posto 

policial, há muitos assaltos, 

precisamos de dividir a polícia 

militar com o centro, homens e 

viaturas com quartel da polícia – 

inclusive como localização mais 

central para acesso ao distrito de 

Fidalgo; 

 Falta de um posto de correios, temos 

casa lotérica mas ela não dá conta de 

atender; 

 Transporte inadequado; 

 Material reciclado de transferência, 

uma fábrica (Sempre Aço) que está 

em um local inadequado; 

 Falta de pavimentação asfáltica e 

sinalização na Rua Antônio de Melo 
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(Morada dos Angicos), crianças 

doentes, passando mal devido a 

poeira, questão de saúde pública 

(questão da divisa entre Matozinhos 

e Pedro Leopoldo); 

 Não existe sequer uma agência 

bancaria no bairro; 

 

GRUPO 4 

 Fluxo de veículos de carga pesados 

(caminhões de depósitos de 

construção que vem buscar materiais 

de construção no município), não 

existe fiscalização, caminhões 

carregados e vazios em alta 

velocidade (poluição sonora), não 

tem regulamentação nem 

fiscalização, eles fazem o trajeto 

durante a madrugada, só tem uma 

via de acesso (Magno Clarete): é 

preciso proibir a passagem interna 

ao bairro de Lagoa de Sto. Antônio. 

Casos de caminhoneiros bêbados no 

bar após expediente; 

 Falta segurança e policiamento 

ostensivo; 

 Falta de médicos nos postos de 

saúde (PA e PS), tem dia que não 

tem um médico, atendimentos 

extremamente demorados, senhoras 

idosas; 

 Todos os acesos vão para um lugar 

só, as demais estradas estão em 

péssimas condições (precisa 

terminar Joaquim Batista – acesso a 

Matozinhos - e obra da Copasa); 
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 Iluminação pública terrível, muito 

precária, prejudica a segurança 

pública, assaltos não só às lojas, mas 

também nas ruas, não pode mais 

fazer caminhada depois de 18h perto 

da lagoa, inclusive da pista de 

caminhada que fizeram, vai ter 

acidente qualquer hora, não tem 

sinalização; 

 Saneamento básico: rede de esgoto 

deficitária, foças negras estão 

tomando conta, não tem foças 

sépticas; 

 Elevatória: a área onde foi 

construída é uma área de 

alagamento, existe a tecnologia para 

que não vase a elevatória, mas e a 

tubulação que está dentro da lagoa?; 

 Fiscalização e recolhimento de 

entulho das empresas construtoras 

que estão jogando o material na rua: 

falta fiscalização; 

 Banda Cachoeira Grande está se 

elitizando, descaracterizando um 

patrimônio da cidade e excluindo as 

pessoas para montar uma sinfônica 

que toca para uma pequena minoria 

de gente. Tanto na seleção dos 

componentes como dos locais 

selecionados para apresentação; 

 Não temos CRAS para envolver os 

adolescentes; 

 Faltam áreas púbicas de lazer em 

Pedro Leopoldo. 
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E
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Ameaças Oportunidades: 
 

GRUPO 1 

 Adensamento urbano; 

 Precariedade da infraestrutura viária, 

saneamento, edificações irregulares 

e de risco; 

 Ocupação/degradação do entorno da 

lagoa. 

 

GRUPO 2 

 Crescimento desordenado; 

 Industrias poluidoras; 

 Ameaças incêndios florestais. 

 

GRUPO 4 

 O avanço dos aterros das 

mineradoras em cima da lagoa e das 

áreas urbanas, fazendas e grutas: 

eles estão levantando e espalhando o 

aterro; 

 Adensamento populacional. 

 

 

GRUPO 1 

 Potencial turístico das festas e do 

folclore. 

 

GRUPO 2 

 Crescimento socioeconômico 

sustentável; 

 Maior arrecadação de impostos a 

serem revertidos para o 

desenvolvimento do município: 

coisas físicas, hospitais, não apenas 

financiamento de eventos culturais. 
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DISTRITO DE FIDALGO 

1. Oficina de Planejamento Participativo do Distrito de: Fidalgo 

2. Local de realização da Oficina:Associação comunitária  

3. Data: 09 de setembro de 2014 

4. Horário de início: 18:40h    Horário de término: 21:30h 

5. Quantidade de participantes:o número de participantes variou de 39 a 26 participantes. 

6. Quantidade de grupos formados:5 grupos (os grupos foram formados de acordo com o 

número inicial de participantes, os demais, que chegaram aos poucos, foram se juntando 

aos grupos já formados). 

A Oficina de Planejamento Participativo, seguindo a metodologia proposta pela equipe 

técnica do PRÓ-CITTÀ, reuniu os presentes, identificados na lista de presença, anexa, para 

debater e construir, coletivamente, com a mediação dos técnicos do Instituto, um 

diagnóstico comunitário da realidade local (com ênfase no distrito em questão), atentando 

para os seguintes elementos: problemas e ameaças (ficha 1), forças e oportunidades (ficha 

2), diretrizes estratégicas (ficha 3) e ações prioritárias (ficha 4). 

Para cada elemento/ficha, os grupos escrevem frases/palavras em fichas distribuídas pelos 

facilitadores e, ao final, a plenária da Oficina debate as contribuições de cada, gerando o 

produto da Oficina, o qual se encontra transcrito nos quadros seguintes. 

 Foi informado durante a oficina que a prefeitura disponibilizou o documento do 

Diagnóstico do Plano Diretor na internet e foi relembrada a data e local dapróxima 

oficina; 

 Foi pedido para registrar neste relatório que o presidente da associação comunitária 

não pode comparecer, pois estava trabalhando, mas que a vice-presidente se 

encontrava presente; 

 Foi registrada a presença de três vereadores na oficina; 
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 A seguir, apresentamos fotos dos diferentes momentos da Oficina (trabalhos em 

grupo, apresentações e cartazes/paredes/krafts com as fichas escritas): 
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Este relatório e a transcrição dos resultados obtidos na Oficina são insumo importante para 

a próxima fase da revisão do Plano Diretor de Pedro Leopoldo, quando serão construídas e 

debatidas as propostas que irão compor a nova Lei do Plano Diretor e que orientarão a 

elaboração da Legislação Urbanística Básica. 
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OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO – DISTRITO: FIDALGO 

In
te

rn
o

 
Problemas: Forças: Diretrizes: Ações prioritárias: 
 

GRUPO 1 

 Água de péssima qualidade; 

 Segurança pública: falta de 

policiamento; 

 Desemprego; 

 Necessidade de criação do distrito 

industrial para Fidalgo e Quintas do 

Sumidouro; 

 Ônibus precários; 

 Saúde; 

 Divisão de lotes em 5.000 metros 

quadrados; 

 Falta de lazer para a juventude; 

 Falta de projeto com os jovens; 

 Falta de iluminação pública; 

 Saneamento básico; 

 Obras de drenagem pluvial. 

 

GRUPO 2 

 Ausência de um posto policial com 

policiamento ostensivo; 

 Ausência de atendimento médico de 

tempo integral (ao menos as 8h) 

 Ausência de asfaltamento das vias 

públicas no bairro Quintas do 

Sumidouro; 

 Ausência do distrito industrial  das 

serrarias; 

 Conflitos na divisa entre PL e 

Matozinhos: Angicos – Lagoa de 

Santo Antônio 

 Falta de acesso aos bens naturais: 

 

GRUPO 1  

 Cultura religiosa; 

 Turismo: através da Casa Fernão 

Dias; 

 Proximidade com a gruta da lapinha 

para fomentar o turismo. 

 

GRUPO 2 

 Atividades das serrarias na área 

urbana. 

 

GRUPO 3 

 Potencial intelectual e artístico da 

comunidade: trabalhos com pedra; 

 Ecoturismo, turismo cultural e 

religioso. 

 

GRUPO 1  

 Retomada do beneficiamento da 

pedra lagoa santa mesmo que não 

haja a criação do parque industrial; 

 Melhoria de estrada de acesso ao 

distrito. 

 

GRUPO 2 

 Prover o distrito de saneamento 

básico e água tratada 

 

GRUPO 3 

 Explorar e apoiar as ações de 

artesãos e artistas da comunidade: 

dar destaque a eles junto ao Parque; 

 Reativação da atividade minerária 

local e inserção desta atividade no 

plano diretor de acordo com as leis 

vigentes; 

 Criação de escola infantil, 

fundamental e média, criação de 

escola técnica e de campos 

tecnológicos; 

 Criação de pronto atendimento 24h 

em consonância com o estado; 

 Criação de parcerias com a 

comunidade e o parque; 

 Incentivo educação ambiental e 

turísticas; 

 Criação de polo industrial; 

 Melhoria das estradas e sinalização; 

 Incentivo de instalação de indústria 

 

GRUPO 1  

 Apoio a atividade minerária no 

distrito por parte da prefeitura; 

 Sinalizar a estrada de acesso ao 

distrito de acordo com 

regulamentações vigentes; 

 Criar parceria entre o município e o 

estado para que a população tenha 

participação efetiva na diretoria do 

parque. 

 

GRUPO 2 

 Firmar convênio com a Copasa para 

que o saneamento básico e água 

tratada aconteçam. 

 Criar o distrito industrial. 

 

GRUPO 3 

 Ressarcimento às pessoas que 

tiveram terrenos desapropriados pelo 

Parque do Sumidouro e revisão de 

valores. 

 Criar lei municipal que exija 

concurso público para as diversas 

profissões no Parque, para que 

acabem os cargos de interesse; 

 Criar leis que implantem atividades 

educativas, esportivas, 

profissionalizantes e tecnológicas 

para crianças, jovens e adultos; 

 Criar lei que reative atenda e adeque 

o setor minerário local e incentive o 
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proibição por parte dos gestores do 

parque; 

 Qualidade da água: água salobra 

causa doenças renais; 

 Transporte público: ônibus lotados 

especialmente nos horários de pico; 

 Desemprego devido ao impacto da 

implantação do parque; 

 

GRUPO 3 

 Legalização e retomada da atividade 

minerária de forma sustentável e 

incentivo ao microprodutor local: foi 

destacado que as serrarias precisam 

atender às condicionantes ambientais 

para funcionar – preservar e 

direcionar corretamente a água; 

 Poucas oportunidades de trabalho e 

qualificação profissional para a 

comunidade – é preciso criar cursos 

técnicos de mineração; 

 Falta de unidade avançada de saúde 

integrada com equipe médica e 

ambulância, medicamentos, 

equipamentos com profissionais bem 

treinados e pronto-atendimento 24h; 

 Falta de segurança pública; 

 Falta de melhorias, de iluminação 

viária e de acostamento nas estradas; 

 Falta de polo industrial; 

 Necessidade de revisão de leis 

orgânicas para atender a comunidade 

em relação a ocupação do solo: 

parcelas que só podem ter mais de 

5.000 metros; 

 Falta de escolas, projetos e ações 

sustentável; 

 Incentivo a inserção da mulher no 

mercado de trabalho local e 

qualificação profissional; 

 Criação de um posto policial com 

contingente e rondas constantes; 

 Criação de um centro cultural e 

oficinas de artesanato com incentivo 

público municipal: incentivo a 

cultura imaterial do setor. 

 

GRUPO 4 

 Regularizar as atividades de 

extração de pedras e das serrarias 

que são fonte de renda da 

comunidade; 

 Falta de definição de qual poder tem 

a capacidade de intervir pela 

população que precisa de emprego: 

queremos saber: queremos saber se é 

o poder executivo, se o problema é 

legislativo ou judiciário que tem a 

competência de autorizar o retorno 

da principal atividade da localidade 

e caráter emergencial. 

 

GRUPO 5  

 Conscientizar toda a população a 

respeito dos benefícios do Parque e 

também o que ele nos prejudica e 

colocar uma diretoria da localidade e 

fiscalizada pela comunidade. 

 

microempresário: apoiar o pequeno 

para ter chance de competir; 

 Criar lei complementar que insira a 

população no parque em suas ações 

diversas; 

 Criação de áreas de amortecimento 

em volta do parque e de corredores 

ecológicos aproveitando as RPPN 

das Fazendas. 

 

GRUPO 4 

 Liberação da licença ambiental, 

alvará de funcionamento e condições 

de trabalho com incentivo do 

município e do estado; 

 Colocar motorista da ambulância a 

disposição da comunidade 24h para 

atendimento emergencial; 

 Colocar farmácia municipal junto ao 

posto de saúde para atender a 

comunidade de Fidalgo e Quintas do 

Sumidouro; 

 Instalação de projetos com arte para 

jovens e adolescentes nas quadras. 

 

GRUPO 5  

 O plano diretor precisa alterar suas 

leis sobre o uso do solo permitido 

em Fidalgo, especialmente o uso 

comercial, por exemplo o depósito 

de gás, para atender a comunidade e 

que as possam se legalizar. 
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para crianças, jovens e adultos para 

serem inseridos na cultura, esporte, 

lazer e tecnologia; 

 Falta de acesso ao Parque Estadual 

do Sumidouro: necessidade de 

inclusão da comunidade nos 

processos administrativos do Parque; 

 Cobrança indevida do acesso a uma 

praça pública em frente ao Parque 

do Sumidouro. 

 

GRUPO 4 

 Falta de clareza em relação ao 

parque estadual: 

 Plano Diretor com interesses que 

beneficiam poucos; 

 Falta de competência do poder 

público que usa a população como 

maça de manobra; 

 Necessidade de voltar a atividade de 

extração das Pedras Lagoa Santa que 

é o principal problema; 

 

GRUPO 5 

 O que é o plano diretor? Precisamos 

saber o que é para podermos 

participar: precisamos de 

esclarecimento para poder dar nossa 

opinião; 

 O parque e o plano diretor só 

trouxeram prejuízo, não recebi nada 

e não posso trabalhar, tomou o 

terreno dos outros. 
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Ameaças Oportunidades: 
 

GRUPO 1  

 Parque ecológico; 

 Fechamento das serrarias e 

pedreiras; 

 Essa oficina para discussão de 

problemas; 

 Falta de unidade com a 

Administração do Parque a 

população. 

 

GRUPO 1  

 Criação de distrito industrial. 

 

GRUPO 2 

 Criação do distrito industrial 

necessário para Fidalgo. 

 

GRUPO 3 

 Exploração da pedra Lagoa Santa de 

forma sustentável, respeitando as 

condicionantes ambientais. 
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DISTRITO SEDE 

1. Oficina de Planejamento Participativo do Distrito: Sede 

2. Local de realização da Oficina:Auditório da Prefeitura 

3. Data: 10 de setembro de 2014 

4. Horário de início:18:30h    Horário de término: 22:00h 

5. Quantidade de participantes:o número de participantes variou atingindo um máximo 

de78pessoas, a primeira dinâmica se iniciou com 42 pessoas e segunda com31 pessoas. 

6. Quantidade de grupos formados:4 grupos – especialmente nesta oficina os grupos foram 

formados por temas de discussão “ambiental”, “urbano”, “social” e “econômico”.  

A Oficina de Planejamento Participativo, seguindo a metodologia proposta pela equipe 

técnica do PRÓ-CITTÀ, reuniu os presentes, identificados na lista de presença, anexa, para 

debater e construir, coletivamente, com a mediação dos técnicos do Instituto, um 

diagnóstico comunitário da realidade local (com ênfase no distrito em questão), atentando 

para os seguintes elementos: problemas e ameaças (ficha 1), forças e oportunidades (ficha 

2), diretrizes estratégicas (ficha 3) e ações prioritárias (ficha 4). 

Para cada elemento/ficha, os grupos escrevem frases/palavras em fichas distribuídas pelos 

facilitadores e, ao final, a plenária da Oficina debate as contribuições de cada, gerando o 

produto da Oficina, o qual se encontra transcrito nos quadros seguintes. 

 Foi informado durante a oficina que a prefeitura disponibilizou o documento do 

Diagnóstico do Plano Diretor na internet; 

 Cláudio Rajão, representante da iniciativa privada no Concelho de Política Urbana, 

discursou a respeito da ausência da justificativa para a publicação do decreto que 

congela o processo de aprovação de projetos residenciais multifamiliares no 

Diagnóstico da revisão do Plano Diretor, onde, esta deveria se encontrar. 

 Infelizmente, o espaço físico disponibilizado pela Prefeitura não era o mais 

adequado para as atividades em grupo.  
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 A seguir, apresentamos fotos dos diferentes momentos da Oficina (trabalhos em 

grupo, apresentações e cartazes/paredes/krafts com as fichas escritas): 
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Este relatório e a transcrição dos resultados obtidos na Oficina são insumo importante para 

a próxima fase da revisão do Plano Diretor de Pedro Leopoldo, quando serão construídas e 

debatidas as propostas que irão compor a nova Lei do Plano Diretor e que orientarão a 

elaboração da Legislação Urbanística Básica. 
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OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO – DISTRITO:SEDE 
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Problemas: Forças: Diretrizes: Ações prioritárias: 
 

GRUPO AMBIENTAL 

 Falta de plano de arborização urbana 

e manutenção de praças; 

 Legislação ambiental obsoleta que 

deixa a desejar inclusive na 

utilização do recurso do Fundo de 

Meio Ambiente proveniente das 

medidas compensatórias; 

 Falta de área verde e de lazer na 

região central para ser utilizada pela 

população: falta de regularização e 

proteção de áreas verdes 

 Poluição dos ribeirões; 

 Poluição sonora; 

 Poluição atmosférica; 

 Aumento da frota de veículos e falta 

de ciclovia: a cidade pensada só no 

automóvel que gasta combustível 

fóssil vai sempre piorar; 

 Ocupação e uso do solo: ausência do 

gerenciamento do uso do solo, 

invasões de APPs, sem projetos para 

escoamento fluvial; 

 Falta ações e apoio do combate a 

incêndios florestais; 

 Falta proteção para as nascentes, só 

na obra do DR perdemos 20 

nascentes; 

 Faltam corredores ecológicos: ligar 

uma fazenda com a outra de forma 

inteligente; 

 RPPN não são respeitadas em todo e 

 

GRUPO AMBIENTAL 

 Dois centros de educação ambiental 

na cidade já estruturados para 

receber alunos e população; 

 Proximidade com o aeroporto; 

 ASCAPEL: importante para a coleta 

e o reaproveito de resíduos; 

 Grande quantidade de áreas verdes 

na cidade; 

 Quantidade de recursos hídricos; 

 Diversidade de flora e fauna; 

 Facilidade de acesso pela 040 e 

424+linha verde. 

 

GRUPO URBANO 

 Áreas planas e bem divididas: muita 

área para crescimento; 

 Potencial competitivo com outros 

municípios da região devido a 

proximidade com o aeroporto e 

dimensões do município; 

 Acesso bom e fácil com a capital e 

com o entorno; 

 A gente do município: hospitaleira e 

educada que sabe receber e tratar 

bem os visitantes. 

 

GRUPO ECONÔMICO 

 Os pequenos produtores estão 

abastecendo as escolas do 

município. 

 

GRUPO AMBIENTAL 

 Recuperação dos ribeirões; 

 Preservação das áreas verdes com 

utilização pelo ser humano; 

 Redução da poluição atmosférica; 

 Reduzir poluição sonora e visual. 

 

GRUPO URBANO 

 Uma cidade que priorize o pedestre, 

a bicicleta e o transporte público de 

qualidade: não há infraestrutura para 

pedestres e ciclistas em uma cidade 

plana e pequena (região central), no 

passado nós andamos muito de 

bicicleta; 

 Uma cidade com uma boa 

mobilidade; 

 Uma cidade que dê mais atenção à 

fiscalização das áreas verdes 

existentes e das que virão; 

 Uma cidade mais humana que olhe 

para seus habitantes, para as pessoas 

e não só para o carro, com uma 

melhor adequação do zoneamento 

com a realidade atual; 

 Implantação de projeto assemelhado 

ao olho vivo; 

 Criação de áreas industriais; 

 Expansão da área urbana com 

verificação das áreas disponíveis. 

 

 

 

GRUPO AMBIENTAL 

 Tratamento do esgoto; 

 Fiscalizar a aplicação das leis; 

 Preservação das APPs, matas ciliares 

que é obrigatório ter e já perdemos no 

centro da cidade; 

 Redução da poluição atmosférica; 

 Direcionamento do parque industrial 

para industrias não poluentes; 

 Evitar queimadas; 

 Criação de leis para permitir 

 Aparelhamento do poder executivo 

para a função, proposta para todas as 

áreas levantadas; 

 Legislar especificadamente para a área 

visual (placas de comércios) no código 

de posturas; 

 Fiscalização das atividades 

potencialmente poluidoras conforme 

legislação existente; 

 Estabelecer condições gerais para 

aplicação de legislações, inclusive 

com multa: doeu no bolso... 

 Plano Diretor com caráter de 

sustentabilidade; 

 Criar ações e projetos para que a 

população tenha acesso aberto aos 

parques já instituídos e parcerias com 

a comunidade e com o comércio local; 

 Criar lei de incentivo a cultura 

municipal, proteção fiscalização e 

manutenção do patrimônio material e 
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qualquer empreendimento privado 

ou público; 

 Ribeirão da Mata: é preciso 

reestruturas e salvar o ribeirão – 

fazer parques lineares, cada 

proprietário precisa tomar atitudes a 

esse respeito. 

 

GRUPO URBANO 

 Mobilidade urbana; 

 Falta de espaço para distintos 

modais de transporte, inclusive o 

pedestre; 

 Adensamento populacional: 

sobrecarrega saúde, educação e 

segurança; 

 Falta de área de lazer e revitalização 

de praças; 

 Falta de regulamentação de passeios; 

 Falta de planejamento para obras: 

construtores deixam material de 

construção nos passeios; 

 Ausência de um zoneamento claro e 

de área determinada para 

verticalização. 

 

GRUPO ECONÔMICO 

 Para discutir a temática econômica 

nos faltou subsídio de dados sobre a 

economia do município: PIB, o que 

tem atraído mais para o município 

que gera ISMS, tributos, IPTU? Para 

saber que tipo de atividade deve ser 

fomentada ou largada; 

 Crescimento econômico das 

atividades industriais de serviços e 

GRUPO ECONÔMICO 

 Priorizar o desenvolvimento 

econômico sustentável com foco em 

empreendimentos de baixo impacto 

ambiental; 

 Priorizar a participação social 

deliberativa no desenvolvimento 

econômico, social, e urbanístico; 

 Priorizar a acessibilidade aos 

espaços públicos; 

 Organizar a cidade cirando leis 

delimitando os bairros e regiões e 

macrorregiões para cepagem (CEP) 

e análise censitária; 

 Criar mecanismo de controle social 

para edificações multifamiliares em 

áreas de zoneamento de 

adensamento restrito e loteamento 

de padrões não populares; 

 Priorizar as ações voltadas para as 

políticas de gênero e promoção da 

igualdade racial; 

 

GRUPO SOCIAL 

 Apoio as manifestações culturais; 

 Compra pela prefeitura da área da 

fábrica para utilização com espaço 

de cultura; 

 É preciso fazer visitas a esses bairros 

para saber da situação deles; 

 Precisamos de agilidade e 

desenvolvimento, tudo na prefeitura 

é demorado; 

 Redução do ITBI da COHAB, casos 

de financiamentos que os moradores 

estão recebendo suas escrituras e não 

imaterial; 

 Criar projeto que atenda a lei de 

mobilidade urbana 12.587/12. 

 Criar lei ou projeto de uso e ocupação 

(concessão urbanística) lei 8987/95 

 Criar lei ou projeto que atue com 

fiscalizações, licenças e que possa 

respeitar as leis federais e estaduais 

existentes. 

 

GRUPO URBANO 

 Criar zona de pedestres na via 

principal do centro: espaço de 

convivência e não de passagem; 

 Integrar o Plano de Mobilidade 

Urbana ao Plano Diretor; 

 Equidade do espaço viário, dividido 

democraticamente com sinalização 

adequada, a via não deve ser 100% do 

carro, prioridade aos modais não 

poluidores; 

 Diminuir área de estacionamento na 

área central, promovendo espaço para 

uma melhor mobilidade; 

 Redefinição do zoneamento e 

delimitação da expansão urbana, 

reavaliar para possibilitar crescimento 

ordenado. 

 

GRUPO ECONÔMICO 

 Definir a área da antiga fábrica de 

tecidos como parque municipal; 

 Reconhecimento do Quilombo de 

Pimentel como patrimônio histórico 

devendo ser tombado; 

 Criar e efetivar aparatos de 
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rurais, estas áreas estão desconexas; 

 Áreas mistas, conturbações urbanas 

com empreendimentos de impacto 

que desvalorizam e prejudicam a 

ocupação urbana; 

 Desenvolvimento das regiões rurais 

e Quilombo de Pimentel que se 

encontra entre grandes latifúndios e 

não tem atividade econômica para 

sua própria manutenção; 

 Falta de organização dos setores 

profissionais e públicos para gerar 

conhecimento para a população, 

inclusive conhecimento acadêmico 

da faculdade local. 

 

GRUPO SOCIAL 

 Política em modos arcaicos: é 

preciso fazer administração 

participativa inclusive nas escolas. 

Há de se fazer investimento em 

educação para que as pessoas 

venham capazes de participar desse 

momento; 

 Bairro Ferreira: há esgoto indo para 

nascentes; 

 Escola é depósito de meninos; 

 Bolsa família exige a presença do 

aluno na escola e não o 

desenvolvimento do aluno; 

 Problema das drogas; 

 O plano diretor não nos dá 

condições para fazer para falar, 

estou me sentindo um micróbio, isso 

aqui é apenas um cumprimento de 

exigência obrigatória; 

tem como saldar a dívida; 

 Redução de impostos em geral; 

 Garantir postos de saúde em todos 

os bairros; 

 Fiscalização de construções; 

 Garantir quadras escolares; 

 Incentivar educação familiar; 

 Fazer com que as decisões tomadas 

pelo poder público sejam mais 

transparentes e acessíveis; 

 Criação de projetos culturais 

educativos entre outros, sempre com 

a participação do povo; 

 Implantar fiscalização de qualidade. 

 

fiscalização com canais de ouvidoria 

em todas as áreas; 

 Delimitar calçadas instituindo o 

mínimo de 2m entre o meio fio e o 

muro; 

 Redefinir as áreas de zoneamento 

urbano formando o EIV obrigatório 

para todo empreendimento de 

produção industrial de pequeno a 

grande porte; 

 Criar e instituir o desconto do IPTU 

ambiental visando a preservação de 

áreas verdes preservadas ou 

relevantes; 

 Fomentar o comércio local de forma 

que o dinheiro circule melhor dentro 

da cidade no lugar de sair. 

 

GRUPO SOCIAL 

 Promover constantes seminários com 

professores e comunidade escolar para 

promover melhoras na educação; 

 Colocação de olhos vivos nas escolas 

e em toda cidade para garantir a 

segurança; 

 Garantir nas escolas a sala de 

computação completa com 

profissionais devidos e atualização de 

equipamento; 

 Criação de escolas técnicas 

principalmente nos bairros; 

 Investimento em uma escola integral 

de qualidade; 

 Criação de creches com atendimento 

para crianças de até 10 anos; 

 Criação de projetos de prevenção ao 
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 A gente vem pra cá para escrever em 

fichinha? Então vamos marcar 

outras reuniões para ter tempo para 

todo mundo, temos que falar sim! 

 Saúde, educação segurança 

especialmente nos bairros mais 

periféricos. 

 Manuel brandão que não tem 

nenhuma infraestrutura, saúde, 

educação, saneamento, estão em 

estado de calamidade pública, não 

recebe nenhuma assistência da 

prefeitura: lá temos pessoas; 

 A contratação de novos funcionários 

precisam levar em consideração as 

habilidades das pessoas; 

 Violência devido à formação dos 

estudantes na escola; 

 Questão da invasão de divisas, uma 

cidade engolindo a outras, não se 

sabe qual terreno está em qual 

cidade (Manuel Brandão e Angicos); 

 As calçadas foram tomadas pelos 

buracos e pelas cadeiras de bares 

prejudicando a acessibilidade 

inclusive de idosos e deficientes, as 

pessoas são obrigadas a andar nas 

ruas; 

 Falta de respeito e fiscalização em 

relação código de posturas; 

 Falta de espaço para as 

manifestações culturais na cidade: 

por exemplo: escola de skate, 

batalha de rap, aula de circo, 

quilombos, escolinhas de futebol 

(especialmente nas periferias); 

uso de drogas junto às escolas; 

 Redução da taxa de ITBI para 

população de baixa renda; 

 Abrir concorrência no transporte 

público da cidade; 

 Abertura de um canal de comunicação 

direto com a prefeitura; 

 Zelar pelo cumprimento do código de 

posturas; 

 Incentivar criação de associações 

participativas; 

 Forçar a proibição de venda de 

merenda dentro de escolas públicas. 
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 Falta educação familiar, não é feito 

investimento nessa área; 

 Eu, professora que não tenho 

incentivo sou o problema; 

 Secretarias municipais de educação 

saúde, etc. muito estáticas. 

 

E
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Ameaças Oportunidades: 
 

GRUPO AMBIENTAL 

 Fiscalização deficiente das áreas 

públicas, verdes e reservas 

ambientais; 

 Invasão de áreas verdes, que já 

existe na cidade há alguns anos; 

 Crescimento desordenado: é preciso 

melhoria de qualidade de vida; 

 Implantação de indústrias 

poluidoras: já temos e não queremos 

ter mais, existem outras opções; 

 Ocupação irregular do solo em geral. 

 

GRUPO URBANO 

 Crescimento sem planejamento do 

setor norte do município e outros; 

 As construtoras que vem de fora do 

município: essa é nossa maior 

ameaça, para nossas construtoras, 

engenheiros e para a população, pois 

elas não tem compromisso ou 

envolvimento com a cidade (outros 

participantes destacaram que ambas 

as construtoras, de fora e de dentro, 

estão sujeitas aos mesmos 

procedimentos de aprovação); 

 

GRUPO AMBIENTAL 

 Ecoturismo: potencial não 

aproveitado de geração de renda; 

 Indústria não poluente; 

 Intensificar as ações de meio 

ambiente com as crianças e adultos: 

estamos pouco educados para 

entender a questão ambiental, 

inclusive da coleta de lixo; 

 Melhorar a utilização das áreas 

verdes do centro: precisamos 

usufruir do pouco que existe aqui no 

centro; 

 Ciclovia: política de mobilidade que 

seria tão útil para nós; 

 Plano de mobilidade urbana com 

diretrizes para propostas para 

ciclistas e pedestres. 

 

GRUPO URBANO 

 Turismo: potencial de turismo 

religioso em relação a Casa de Chico 

Xavier que não é explorado. 

 

GRUPO ECONÔMICO 

 Investir e atrair investimentos com 
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 Demolição do patrimônio histórico e 

cultural da cidade (as construtoras 

internas pensam duas vezes 

enquanto as externas não). 

 

GRUPO ECONÔMICO 

 Se não preservarmos áreas de cultivo 

no município, teremos que comprar 

produtos agrícolas e pecuários mais 

caros de outros locais; 

 Os roaylts da extração mineral 

precisam ser revistos da areia de 

cimento, pois causam muito impacto 

e deixam pouco para o município é 

preciso exigir contrapartidas não 

apenas socioculturais, mas de 

projetos de permanência, obras 

estruturantes para o município: 

escolas, hospitais, etc; 

 O município não tem vocação 

econômica definida o que dificulta 

traçar diretrizes; 

 Deve-se utilizar mais e melhor os 

recursos ambientais; 

 Alguns investimentos estatais e 

privados do vetor norte não estão 

sendo otimizados trazendo 

benefícios econômicos. 

 

GRUPO SOCIAL 

 Crescimento desordenado que 

sobrecarrega equipamentos; 

 Ameaça de demolição da fábrica de 

tecidos, perda de um espaço 

importante para a cidade. 

valor agregado que utilizem pouco 

espaço para instalação: grande 

vocação da indústria tecno-mecânica 

com alto valor agregado exigência 

de capacitação técnica oferecida pelo 

SENAI; 

 Questão cultural e utilização dos 

espaços de patrimônio para geração 

de renda, ao contrário, o executivo 

deixou que bens fossem tombados: a 

área da fábrica é o local para o 

parque da cidade que irão utilizar 

mão de obra qualificada.  
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