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APRESENTAÇÃO
No processo de construção do Plano Diretor de Pedro Leopoldo, uma das etapas
fundamentais dos trabalhos diz respeito à apresentação e discussão das propostas preliminares
do Plano Diretor, incluindo as diretrizes de desenvolvimento e as ações prioritárias relativas às
dimensões socioeconômica, produtiva e geoambiental, as diretrizes de política urbana, o
macrozoneamento municipal e o zoneamento urbano com a apresentação preliminar dos
parâmetros urbanísticos.
As propostas preliminares foram previamente entregues à Prefeitura Municipal de Pedro
Leopoldo e foram apresentadas e debatidas com o Conselho Municipal de Política Urbana, o
qual propôs ajustes e adequações que foram incorporadas à apresentação e aos debates
realizados nos seminários.
Com o objetivo de permitir que as propostas fossem discutidas de forma mais ampla, os
seminários ocorreram em duas agendas distintas, sendo a primeira dedicada à discussão das
diretrizes de desenvolvimento e das ações prioritárias relativas às dimensões socioeconômica,
produtiva e geoambiental, e a segunda voltada exclusivamente para a discussão relativa à
politica urbana, ao macrozoneamento municipal e ao zoneamento urbano.
A Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo ficou responsável pela divulgação dos
eventos e a Secretária Municipal de Planejamento Urbano assumiu o papel de coordenadora dos
eventos, apresentando as propostas e conduzindo os debates. Neste documento, as intervenções,
esclarecimentos e posicionamentos feitos pela coordenadora dos eventos encontram-se
assinalados em azul, de forma a facilitar o registro dos debates.
Neste documento, encontra-se a apresentação das principais informações relativas aos
eventos, bem como o relato das intervenções e debates ocorridos durante os eventos. Nos
anexos, encontram-se a reprodução das listas de presença e o registro fotográfico do evento.
A partir das contribuições e dos resultados dos debates ocorridos durante os seminários,
a equipe do PRÓ-CITTÀ, a partir das orientações e deliberações da Prefeitura Municipal de
Pedro Leopoldo, irá revisar o teor das propostas preliminares, incorporando as propostas finais à
Lei do Plano Diretor e à Legislação Urbanística Básica, notadamente no que diz respeito às
propostas de zoneamento e aos parâmetros urbanísticos, os quais serão objeto de debate quando
da discussão das minutas dessas leis.
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1. SEMINÁRIO – DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL
1.1. Informações Básicas
Data: 25 de novembro de 2014
Início: 18:30 horas

Término: 21:30 horas

Local: Auditório do SESI / SENAI
Presentes: (ver lista de presença, em anexo)
Objetivos: Discutir a proposta preliminar do Plano Diretor de Pedro Leopoldo, englobando as
diretrizes e ações prioritárias para as dimensões socioeconômica, produtiva e geoambiental.

1.2. Intervenções e Debates
1.2.1. Intervenções orais
1) Rubens Alves Ferreira (presidente da Associação Comunitária do Bairro Andiara)


Destacou: Necessidade e importância de definir políticas públicas que visem à
promoção da inclusão social.



Destacou: Importância de valorização das áreas com destinação especial.



Criticou: Dificuldade de identificar os bairros no mapeamento apresentado.



Sugestão: Diretriz que contemple a descentralização das políticas públicas sociais
– educação, saúde, assistência social, etc. – de modo a atender todas as regiões do
município, que se caracteriza pela ocupação dispersa.

2) Matheus Utsch de Oliveira (Movimento KDEPL e Comissão de Acompanhamento
do PD, morador do bairro São José)


Destacou: Importância de avaliar as questões das áreas de ocupação regular, tanto
as antigas como as mais recentes, de modo a evitar que novas áreas sejam ocupadas
de maneira irregular.



Destacou: Potencial do Parque Estadual do Sumidouro para o ecoturismo.



Apontou a necessidade de se ter atenção às políticas de incentivo à atividade
turística e à regularização do beneficiamento da pedra lagoa santa, em Fidalgo.



Sugeriu: Diretriz que contemple a capacitação e o incentivo aos pequenos
empreendedores e comerciantes locais, no âmbito das políticas de desenvolvimento
econômico.
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3) Leonardo (representante do IEF)


Destacou: Importância da APE do Urubu, lembrando que a criação das APEs está
relacionada à necessidade de preservação de mananciais.



Destacou: Importância de voltar a atenção para a questão das águas, no tratamento
dos cursos d’água e da impermeabilização do solo.



Questionou sobre as áreas de amortecimento das unidades de conservação que
abrangem parte do território de Pedro Leopoldo.
 Esclarecimento (coordenadora): As Zonas de Amortecimento estão sendo
respeitadas nos termos do que está estabelecido na Lei Federal nº 9.985/2000
(SNUC). Não há alteração de uso rural para urbano nessas áreas.

4) Rubens Alves Ferreira (presidente da Associação Comunitária do Bairro Andiara)


Destacou: As unidades de conservação devem ser vistas como um privilégio do
município e não apenas sob o aspecto das restrições a elas atreladas.



Destacou: Necessidade de políticas de investimento nessas áreas.



Destacou: Preocupação com a ocupação irregular do espaço público.



Sugestão: Diretriz que contemple a adequação da utilização do espaço público,
buscando compatibilizar o uso comercial e de lazer.
 Observação (coordenadora): Conteúdo a ser incorporado ao Código de Posturas.

5) Paulo Fernando Pereira Netto (morador do bairro São José)


Questionou: A respeito da poda de árvore no município e os critérios utilizados para
tal.
 Questão esclarecida pela Secretária de Meio Ambiente (Elizabeth Almeida).
 Esclarecimento (coordenadora): A arborização aparece no Plano Diretor nas
diretrizes de qualificação do espaço público.

6) Wellington


Questionou: Por que o município de Pedro Leopoldo é abastecido pelo sistema
Matheus Leme e não com os recursos hídricos do município, ressaltando que a água
do relevo carste seria inadequada para tanto.
 Esclarecimento (coordenadora): O abastecimento dos municípios metropolitanos
é de responsabilidade da COPASA e é feito através dos Sistemas Rio Manso e Serra
Azul (Igarapé). Pedro Leopoldo integra o Sistema Rio Manso.



Destacou: Necessidade de atenção às construções irregulares.

7) Roberto Dinelli (representante da ASEP no CPU)


Destacou: Importância do comprometimento da administração pública no
cumprimento das diretrizes e ações propostas pelo Plano Diretor.
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8) Vanderlei Dias


Elogiou: Decreto que suspende a aprovação de projetos durante a revisão do Plano
Diretor.



Questionou: Divulgação dos produtos do plano e dos eventos, afirmando que as
informações são de difícil acesso em algumas localidades do município.



Destacou: Relevância dos temas de acessibilidade, habitação de interesse social,
ações voltadas para a juventude.



Destacou: Importância do orçamento participativo.



Destacou: Necessidade de definição de ações prioritárias e prazos.

9) Cláudio (aluno da Escola Imaculada Conceição)


Destacou: Importância de valorização do esporte como atividade de lazer e sua
relação com as políticas de educação e inserção do jovem.

1.2.2. Questionamentos encaminhados à mesa
Nome: Ynamã Vieira
“Não consegui identificar diretrizes de arborização urbana que impacta na mobilidade. Há algo
planejado?”
Questionamento sem identificação 01
“1º - Incluir a quadra da rua Nenem Perdigão e rua Censo de Castro no zoneamento industrial
(bairro São José).
2º - Explicar em Fidalgo e Quinta do Sumidouro quem é o gestor da área rural e a área urbana
do distrito.
Questionamento sem identificação 02
“Ana Carolina, moro na região das Quinta das Palmeiras e próximo de lá há uma área que
chamada área verde que é um conjunto de moradias de pessoas de baixa renda ou melhor uma
invasão. Os técnicos da prefeitura estiveram lá e detectaram aquela área como área de risco. O
que gerou um projeto de retirada de famílias para outro local, mas isso não aconteceu. Qual o
fator que impediu isso?”
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2. SEMINÁRIO – POLÍTICA URBANA E
LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA BÁSICA
2.1. Informações Básicas
Data: 26 de novembro de 2014
Início: 18:30 horas

Término: 22:00 horas

Local: Auditório do SESI / SENAI
Presentes: (ver lista de presença, em anexo)
Objetivos: Discutir a proposta preliminar do Plano Diretor de Pedro Leopoldo relativa às
diretrizes de política urbana, ao macrozoneamento municipal, ao zoneamento urbano e às
políticas setoriais de mobilidade urbana, patrimônio cultural e habitação de interesse social.

2.2. Intervenções e Debates
2.2.1. Intervenções orais
1) Paulo Fernando Pereira Netto (morador do bairro São José)


Destacou: O Plano de Mobilidade não pode tratar apenas das questões de trânsito,
mas todos os modais, destacando a circulação de pedestres e ciclistas.



Sugestão: Intervenção viária na ponte da rua Senador Melo Viana, Bairro São
José.



Sugestão: Intervenção viária na ponte da Rua São José, Bairro São José, para
travessia de ciclistas e pedestres.

2) Juliano Fagundes (presidente da ASEP)


Destacou: Potencial turístico de Fidalgo.



Sugestão: Diretriz que contemple solução e investimentos para os problemas de
saneamento no Distrito de Fidalgo.

3) Murilo Carvalho (morador e proprietário INAGRO/Fazenda do Moinho)


Solicitou: Averiguar limite da área urbana ao sul do Distrito de Vera Cruz, na área
da Fazenda do Moinho, destacando que em discussão do PD anterior a área de
expansão urbana faria divisa com o limite da UC Reserva da Vida Silvestre da Serra
das Aroeiras.



Sugestão: Definição de lotes com área mínima de 500m2 na área urbana
classificada como Zona de Uso Misto Adensamento Restrito (ZUM AR), no Distrito
de Vera Cruz de Minas.
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4) Denis Aparecido Valério (Brigada Civil de Emergência)


Destacou: Importância da Fábrica de Tecidos situada no distrito Sede e de definição
de diretrizes específicas para esta área.



Solicitou: Embargo da Fábrica de Tecidos, ressaltando que esta solicitação deveria
constar em “ata”.
 Esclarecimento (coordenadora): Não se trata de matéria atinente ao Plano
Diretor.

5) Rogério Tavares (representante do IEF, gestor do Parque Estadual do Sumidouro)


Sugestão: Adequar o perímetro da Área de Interesse Cultural (AIC) situada em
Quinta do Sumidouro à área de tombamento do IEPHA.



Sugestão: Rever limite entre o Parque do Sumidouro e a área urbana de Fidalgo.



Destacou: Possível conflito entre atividade turística e serrarias.



Sugeriu: Estabelecimento de diretrizes que estimulem o desenvolvimento da
atividade de beneficiamento da pedra lagoa santa nas proximidades das áreas de
extração.



Sugestão: Intervenção viária e de qualificação urbanística para transformação da
via de acesso ao Distrito de Fidalgo, à região da Lapa Vermelha e à Fazenda
Samambaia em “estrada parque”, de modo a valorizar o patrimônio ambiental e o
potencial turístico destas regiões.



Sugestão: Propor área non aedificandi na via de ligação entre Pedro Leopoldo e
Matozinhos.

6) Geraldo Evaristo (morador Dr. Lund)


Destacou: Necessidade de dar atenção à Vila São João Batista, área de ocupação
irregular, localizada próxima à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).



Sugestão: Criação de uma taxa de compensação para grandes empreendimentos.
 Observação (coordenadora): possibilidade de aplicação da “contribuição de
melhoria”.

7) Constantino Issa


Sugestão: Diretrizes específicas para definição de área de estacionamento na área
central do Distrito Sede, onde há maior concentração de atividade comercial.



Sugestão: Diretriz que contemple a qualidade do ar.



Sugestão: Diretriz de incentivo (fiscal?) à manutenção de área permeável maior
que a Taxa de Permeabilidade (TP) mínima em imóveis lindeiros às vias arteriais.
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8) Vânia Santos Diniz Matos (Presidente da Associação Comunitária do Bairro Novo
Campinho) e moradores


Apontou: Os parâmetros de uso propostas não alteram aqueles já estabelecidos e
não atendem às demandas dos moradores.
 Esclarecimento (coordenadora): Os parâmetros propostos são mais restritivos
que aqueles em vigor, limitando o uso residencial ao multifamiliar de baixa
densidade (03 pavimentos).



Apontou: Insatisfação dos moradores com a construção de empreendimentos
multifamiliares que consideram de baixo padrão construtivo.



Apontou: Os moradores do Bairro Novo Campinho adquiriram lotes com área de
1000m2 destinados ao uso unifamiliar.
 Esclarecimento (coordenadora): A restrição quanto à área dos lotes e ao uso não
se encontram contempladas na legislação urbanística em vigor.



Sugestão: Moradores do Bairro Novo Campinho gostariam que o bairro fosse
tratado como área de uso exclusivamente unifamiliar.
 Consideração (coordenadora): Nem mesmo em Fidalgo, onde foi proposto o
zoneamento mais restritivo, o uso residencial foi restringido ao unifamiliar. É
preciso retomar esta discussão no próximo seminário.

9) João Carlos Costa Andrade (morador de Dr. Lund)


Destacou: Importância da via de ligação entre a LMG 800 e a BR 040.



Destacou: Necessidade de incluir o CEPEL nas diretrizes do Plano Diretor.

10) Roberto Dinelli (representante da ASEP no CPU)


Destacou: Necessidade de avaliar traçado do Rodoanel.



Sugestão: Apresentar as condicionantes dos usos classificados como “Admitidos
sob condições”.

11) Vanderlei Dias


Destacou: Necessidade de ampliar a participação da população no processo de
revisão e elaboração do PD e da LUB.



Sugestão: Criar zoneamento e diretrizes específicas para a área do Quilombo de
Pimentel.



Sugestão: Abordar temática da
desenvolvimento/assistência social.



Sugestão: Contemplar a área do presídio com zoneamento específico (Área de
Segurança) e estabelecer diretrizes específicas.

igualdade

racial

nas

diretrizes

de
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2.2.2. Questionamentos encaminhados à mesa
Nome: Dona Geralda
“Escola integral estaria prevista no Plano Diretor? Existia no Bairro Santo Antônio e não existe
mais. Havia até horta, artesanato (aulas). Seria foco no PD ao menos o incentivo dessas ações:
horta comunitária e projetos artesanais? Isso é muito importante! Ass.: Dona Geralda.”
Questionamento sem identificação 03
“O próximo passo: Audiência Pública, poderá ter uma maior participação pública. Seria
possível uma articulação mais ampla nos ambientes educacionais, incentivando a participação
de toda a comunidade escolar? Agentes nas escolas, palestras, projetos que viabilizem, por
exemplo. Obrigada!”
Questionamento sem identificação 04
“1) De acordo com o art. 6º da resolução nº25, de 18 de março de 2005 ‘O processo
participativo de elaboração do plano diretor deve ser integrado ao processo participativo de
elaboração do orçamento...’ Isso está acontecendo com nosso Plano Diretor? Exemplifique, por
favor!”
Esclarecimento (coordenadora): O processo de participação não se resume à elaboração ou
revisão do PD. É ainda mais importante após a sua aprovação para garantir que as diretrizes nele
previstas sejam implementadas. O Plano Diretor deve orientar o planejamento das ações do
poder público, inclusive as diretrizes orçamentárias.
“2) Como são atendidas as previsões feitas no PD? Prioridades! Sendo apenas uma secretaria à
frente, como pretendem atuar e ‘fazer cumprir’ o PD? Quais são os mecanismos que garantirão
a efetiva implementação do PD? Exemplifique, por gentileza!”
Esclarecimento (coordenadora): O Plano Diretor é coordenado pela Secretaria de Planejamento
Urbano, mas abrange todo a PMPL. Nele são estabelecidas ações prioritárias e prazos que
objetivam o cumprimento das diretrizes ali estabelecidas.
Questionamento sem identificação 05
1) Regularização fundiária nos bairros do entorno da Sede (PL) (loteamentos e construções).
2) Proposição para o desenvolvimento do sistema viário (mobilidade urbana).
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