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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 do ordenamento territorial, incluindo o
macrozoneamento municipal e o zoneamento urbano, com a discussão dos parâmetros
urbanísticos (parcelamento, uso e ocupação do solo).
A proposta de ordenamento territorial ora apresentada integra a versão revisada das
propostas preliminares do Plano Diretor, que foram debatidas com o Conselho de Política Urbana
e, em seguida, apresentadas e discutidas no 2º Seminário Participativo do Plano Diretor realizado
em novembro/2014.
A Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo ficou responsável pela divulgação do 3º
Seminário Participativo do Plano Diretor e a Secretária Municipal de Planejamento Urbano
assumiu o papel de coordenadora do evento, 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 ao
evento, bem como o relato das intervenções e debates ocorridos durante a sua realização. Nos
anexos, encontram-se a reprodução das listas de presença e o registro fotográfico do evento.
As contribuições e os resultados dos debates ocorridos com o Conselho de Política Urbana
e durante os seminários participativos realizados em novembro/2014 e dezembro/2015 serão
incorporados à Lei do Plano Diretor e à Legislação Urbanística Básica pela equipe do PRÓCITTÀ, a partir das orientações e deliberações da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo.
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1. SEMINÁRIO – ORDENAMENTO TERRITORIAL
1.1. Informações Básicas
Data: 14 de janeiro de 2015
Início: 18:30 horas

Término: 22:00 horas

Local: Auditório do SESI / SENAI
Presentes: (ver lista de presença, em anexo)
Objetivos: Discutir a proposta de ordenamento territorial, englobando o macrozoneamento
municipal, o zoneamento urbano e os parâmetros urbanísticos (parcelamento, uso e ocupação do
solo).

1.2. Intervenções e Debates
1) Vanderlei Dias (morador do Bairro Teotônio Batista de Freitas)


Destacou: O material revisado das propostas preliminares do Plano Diretor
incorporou as sugestões apresentadas durante o 2º Seminário Participativo de
maneira positiva.



Retomou a fala interrompida pelo corte de energia ao final do 2º Seminário
Participativo, destacando a necessidade de contemplar o plano de transportes, a
gestão participativa e controle social do transporte público e a integração tarifária
nas diretrizes de mobilidade urbana.



Destacou: Necessidade de contemplar os impactos dos usos econômicos na
regulamentação das Zonas de Atividades Econômicas (ZAE).



Destacou: Importância de contemplar funções diversificadas aos espaços públicos
de uso coletivo.



Sugestão: Alteração da nomenclatura da Área Especial de Interesse Cultural
Pimentel (AEIC) para Área Especial de Interesse Cultural Quilombola Pimentel.



Sugestão: Definição de área remanescente de um terreno doado pela administração
pública municipal à empresa UIP como área de preservação ambiental.



Sugestão: Definição de área mínima para unidade habitacional correspondente à
42,00m².

 Observação (coordenadora): Conteúdo a ser incorporado ao Código de Obras.
2) Dênis Aparecido Valério (Brigada Civil de Emergência)


Destacou: Importância de contemplar os ribeirões da Mara, das Neves e do Urubu no
zoneamento urbano de Pedro Leopoldo, tal como proposto e apresentado no
seminário.
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Destacou: Necessidade de contemplar a preservação das nascentes nas diretrizes do
Plano Diretor.



Ressaltou: Proposta de definição de área de preservação ambiental proposta por
Vanderlei Dias.

3) Vânia Santos Diniz Matos (Presidente da Associação Comunitária do Bairro Novo
Campinho)


Solicitou: Esclarecimento sobre a diferença entre os parâmetros urbanísticos
atrelados às Zonas de Uso Misto de Adensamento Controlado I (ZUM-AC I) e de
Adensamento Restrito (ZUM-AR).



Destacou: Insatisfação dos moradores do Bairro Novo Campinho com os conjuntos
de residências multifamiliares que estão sendo construídos no Bairro e com os
parâmetros propostos.

4) Ana Elisa (Arquiteta e Urbanista)


Questionou: Qual seria a proposta de uso e ocupação para o entorno do rodoanel?

 Esclarecimento (coordenadora): Em função do traçado do rodoanel ter sido
modificado algumas vezes e da previsão para conclusão das obras, o Plano Diretor
definirá diretriz na qual será prevista a realização de um estudo de uso e ocupação do
solo quando da efetiva implantação da via.


Destacou: Necessidade de diretrizes referentes à divisa entre Pedro Leopoldo e São
José da Lapa.



Destacou: Necessidade de diretrizes de intervenção viária referente à “Estrada de
Areias”.



Destacou: Necessidade de contemplar os aspectos referentes aos usos econômicos.

5) Morador do Bairro Novo Campinho


Destacou: Os problemas de infraestrutura urbana e ambiental do Bairro Novo
Campinho, notadamente a limitação das fossas instaladas em função da ausência do
serviço de coleta de esgoto sanitário.



Sugestão: Definição de cota mínima correspondente a 250,00m² para o Bairro Novo
Campinho, o que possibilitaria a construção de no máximo 04 unidades
habitacionais num lote de 1000,00m².

6) Rodrigo (morador do Distrito de Dr. Lund)


Destacou: Necessidade de contemplar diretrizes referentes às intervenções viárias
(Rodoanel, Ligação da 424 ao Rodoanel) e aos aspectos de uso e ocupação do solo
no seu entorno.



Questionou: Se as cotas definidas nos parâmetros de ocupação serão aplicadas para
hotéis?

 Esclarecimento (coordenadora): As cotas serão aplicadas exclusivamente para os usos
residenciais e os hotéis se enquadram nos usos econômicos.
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7) Mucio Alvim


Questionou: Sobre os usos econômicos na Zona de Uso Misto de Adensamento
Restrito e sobre a classificação dos usos econômicos em função da área construída.

 Esclarecimento (coordenadora): O uso econômico é admitido na ZUM-AR desde que
respeitados os limites e os princípios de controle à ocupação previstos na LUB. A
classificação dos usos em função da área construída e dos impactos gerados será revista
pela equipe técnica do PRÓ-CITTÀ.
8) Morador do Bairro Novo Campinho


Destacou: Insatisfação dos moradores com a qualidade arquitetônica das edificações
que estão sendo construídas no Bairro.

9) Antônio Nemer (Fazenda Itaporanga / Morador do Distrito de Vera Cruz de Minas)


Destacou: Necessidade de atenção com a divisa entre Pedro Leopoldo e São José da
Lapa.



Destacou: Necessidade de contemplar diretrizes referentes às intervenções viárias,
ressaltando a via de ligação entre a rodovia MG-424 e o rodoanel.

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


Destacou: necessidade de implantação de ciclovia no município.



Destacou: necessidade de incentivo às atividades econômicas.



Criticou: Participação dos vereadores nos seminários participativos realizados.

11) Juliano Fagundes (Presidente da ASEP)


Destacou: Necessidade de contemplar as terras da União que pertencem à Pedro
Leopoldo.



Ressaltou: Sugestão apresentada por Vanderlei Dias para definição de área mínima
para unidade habitacional correspondente à 42,00m².



Sugestão: Estabelecimento de parceria entre a Prefeitura Municipal de Pedro
Leopoldo e o CREA para fortalecer atividade de fiscalização no município.

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


Destacou: necessidade de criação de áreas de lazer.



Destacou: Importância do Plano de Mobilidade.



Ressaltou: Colocações apresentadas por ele no 2º Seminário Participativo do Plano
Diretor referentes à mobilidade urbana.
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13) Roberto Dinelli (representante da ASEP no Conselho de Política Urbana)


Ressaltou: Necessidade de contemplar diretrizes referentes às intervenções viárias,
ressaltando o rodoanel e a via de ligação entre a rodovia MG-424 e o rodoanel.



Destacou: Necessidade de estabelecer condições e limites ao parcelamento do solo
através de desmembramento de lotes em terrenos lindeiros à via de ligação entre a
rodovia MG-424 e o rodoanel.

 Observação (coordenadora): Conteúdo a ser incorporado à Lei de Parcelamento do
Solo.
14) Dora


Questionou: Sobre desmembramento no Bairro Novo Campinho.



Questionou: Sobre verticalização no Bairro Novo Campinho.

 Esclarecimento (coordenadora): Os projetos aprovados no Bairro Novo Campinho
atendem aos parâmetros urbanísticos estabelecidos no Plano Diretor em vigor que não
restringem a verticalização.
15) Maria Fernanda (Engenheira Ambiental e representante da ASEP)


Ressaltou: Necessidade de rever a classificação do uso econômico em função do porte
e dos impactos gerados.



Destacou: Importância de definir diretriz para a revisão da Lei Municipal de Meio
Ambiente que se encontra defasada.

16) Pujucan


Destacou: Necessidade de pensar articulação viária interna, definindo, inclusive,
largura mínima para vias.



Sugestão: Módulos de parcelamento do solo: Para lotes com área mínima igual a
360,00m², testada mínima igual a 12,00m; Para lotes com área mínima igual a
450,00m², testada mínima igual 15,00m; Para lotes com área mínima igual a
1000,00m², testada mínima igual a 12,00m.

17) Robson (Morador de Pedro Leopoldo)


Destacou: Importância de criação de ciclovia na Avenida Comendador Antônio
Alves.

18) Nilson (Proprietário de loteamento na divisa entre Pedro Leopoldo e Confins)


Questionou: Qual a situação da região situada na divisa entre Pedro Leopoldo e
Confins, onde houve alteração do perímetro municipal não reconhecida pelo IGA?

 Esclarecimento (coordenadora): De acordo com o IGA a área pertence ao município
de Pedro Leopoldo, mas não foi inserida no zoneamento urbano do Plano Diretor em
vigor. A região está classificada como Zona de Uso Misto de Adensamento Controlado
(ZUM-AC) nesta revisão do Plano Diretor, o que possibilitará a sua regularização.
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19) João Carlos


Ressaltou: Necessidade de rever a classificação do uso econômico em função do porte
e dos impactos gerados, sugerindo que as áreas que definem o porte sejam maiores.

20) Miranda (Engenheiro e representante do CREA-MG)


Questionou: Sugestão de Juliano Fagundes sobre a parceria entre a PMPL e o CREA
para fiscalização, em função da limitação do Conselho que não atende apenas o
município de Pedro Leopoldo, mas a região.
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Imagens fornecidas pela assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo.
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