
 

 

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO 

EXERCÍCIO: 2017 DATA: 28/08/2017 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Sergio Myssior 
Cargo: Conselheiro Estadual e coordenador CEPUAS/MG 
Documento nº: A25235-2 
Tipo de documento: CAU/BR 



 

 

Dados do Evento: 

 
 
Evento: Seminário na Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte: Novo Plano Diretor de BH - Integrando 
desenvolvimento urbano, social e ambiental. 
Local: Plenário Amynthas de Barros, Câmara Municipal, Belo Horizonte, MG. 
Data de início: 28/08/17                         Data de término: 29/08/17 
Justificativa da participação: 
 
Em 2014 este arquiteto e urbanista participou da IV Conferência Municipal de Política Urbana, tendo sido eleito delegado 
pelo setor técnico. As deliberações da Conferência subsidiaram a elaboração do projeto de lei para a revisão do plano 
diretor de Belo Horizonte, tendo sido objeto de substitutivo posteriormente pela PBH e ainda não votada pela Câmara 
dos Vereadores de BH. 
 
No mês de novembro de 2015, o Legislativo também apoiou o seminário BH Melhor para Viver, com o objetivo de ampliar 
a discussão do tema com especialistas, a sociedade civil e o Executivo. Por meio de formulário disponível no Portal da 
CMBH, a população pôde participar do debate, enviando questionamentos e sugestões ao projeto. Este arquiteto e 
urbanista também participou como palestrante no referido evento. 
 
Tramitando na Câmara de BH, a revisão do Plano Diretor da capital (Projeto de Lei 1749/15), de autoria do Executivo, 
estabelece as diretrizes para o desenvolvimento urbano, traçando metas e orientando a ocupação da cidade. A Comissão 
de Meio Ambiente e Política Urbana, a requerimento dos vereadores Gilson Reis (PCdoB) e Mateus Simões (Novo), 
realizou o seminário “Novo Plano Diretor de BH: integrando desenvolvimento urbano, social e ambiental” para discutir a 
proposta com o poder público e a sociedade civil (setores técnico, popular e empresarial). 
 
Como parte dos objetivos e trabalhos desenvolvidos pela CEPUAS/MG nos anos de 2016 e 2017, a comissão especial 
de política urbana e ambiental sustentável do CAU/MG tem realizado ações para discutir as questões ligadas à arquitetura 
e urbanismo capazes de embasar a formulação de propostas de projetos de lei e ações para a melhoria da cidade. Neste 
sentido foi realizado em 2016 o debate público da Assembleia Legislativa de MG e ao longo de 2017 os Fóruns Técnicos 
com Virada Criativa. 
 
Após realizada a abertura dos trabalhos deste Seminário, dia 28/08/17, foi proferida a palestra pelo arquiteto e urbanista 
Rogério Palhares, professor do departamento de urbanismo da UFMG. Em seguida, foi constituída a mesa redonda 1, 
com a presença dos representantes da PBH, Sra. Izabel Dias e Sr. José Júlio Rodrigues Vieira, do setor técnico, arq. E 
urb. Sergio Myssior, representando o CAU/MG, dos representantes do CDL/MG e ACMINAS e do COMPUR / setor 
popular. 
 
Após a apresentação da Sra. Izabel Dias (PBH) e do Sr. Maurício Becker (ACMINAS), foi dada a palavra por 10 minutos 
ao arq. e urb. Sergio Myssior, representando o CAU/MG, que realizou a entrega oficial do documento elaborado pelo 
CAU/BR que trata das 10 medidas recomendadas pela ONU (Nova Agenda Urbana) pela qualidade das cidades. A fala 



 

 

deste conselheiro também se orientou pelas 10 medidas, realizando um paralelo com as questões debatidas ao longo 
da Conferência Municipal. 
 
Este conselheiro participou dos debates apenas no dia 28/08/17, conforme previamente informado quando do aceite para 
representar o Conselho. 



 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  

  

 

Registro fotográfico:  

 

 



 

 

 
 
1. As pessoas devem estar no centro do planejamento urbano e “ninguém deve ser deixado para trás”.  
 
2. Revigoramento do planejamento urbano e territorial de longo prazo e integrado visando otimizar e consolidar os 
resultados positivos da urbanização.  
 
3. Fortalecimento da governança urbana em especial nas metrópoles, para impedir a duplicação de serviços e 
desperdício de recursos, contribuindo para o planejamento da mobilidade (em especial o transporte público), do uso da 
água, do saneamento básico, da proteção ambiental e do destino final de resíduos sólidos em municípios vizinhos.  
 
4. A participação popular na formulação e monitoramento dos planos urbanos fortalece sua implementação.  
 
5. Encurtar o tempo de viagem entre a casa e o trabalho tem um enorme impacto sobre a mobilidade urbana e a qualidade 
de vida na cidade.  
 
6. Gestão de terras, incluindo ferramentas de planejamento, finalidade e administração do solo urbano, é fundamental 
para a sustentabilidade de todos os outros elementos da cidade.  
 
7. O controle proativo do equilíbrio de direitos da sociedade e interesses privados no desenvolvimento urbano permite 
que o investimento público em infraestrutura e a autorização para novas construções gerem recursos para os serviços 
que essas áreas necessitam e para o desenvolvimento urbano geral.  
 
8. Bons projetos e mecanismos legais para estabelecer e manter espaços públicos são fundamentais para a comunidade 
 
9. Um bom planejamento inclui a previsão para o comércio local e o crescimento econômico.  
 
10. Um rígido planejamento de crise reduz o tempo de recuperação da cidade em situações emergenciais e assegura a 
rápida restauração da vida normal. Todos os atores - equipes de emergência, autoridades municipais e das demais 
esferas administrativas e entidades comunitárias - devem ser envolvidos.  
 



 

 

Após a conclusão das contribuições deste conselheiro, acompanhamos as considerações e contribuições dos demais 
membros da mesa de debate 1 e na sequência recebemos as diversas perguntas, endereçadas a cada um dos 
participantes. Ao final o Vereador Gilson Reis, responsável pela coordenação dos trabalhos, solicitou a este conselheiro 
que encaminhasse a cada um dos vereadores a cartilha do CAU/BR com as 10 medidas recomendadas pela ONU.  
 
Prontamente enviei solicitação por email ao CAU/MG, que retornou informando o seguinte, conforme email recebido do 
Gerente Geral Pedro Schultz: 

“Prezado Sérgio, bom dia! 
Boa sugestão, no entanto quem encaminha correspondência oficial pelo CAU/MG é a Presidente, 
nesse sentido pode nos encaminhar minuta de ofício para colhermos a assinatura da Vera, que virá 
hoje ao CAU/MG.” 

 
Prontamente, este conselheiro encaminhou a minuta do ofício, conforme apresentado abaixo, sem retorno até o 
fechamento deste relatório: 

 
Finalizo assim este relato e coloco-me à disposição, 
Atenciosamente 
 
Sergio Myssior 
Conselheiro Titular CAU/MG e Coordenador da CEPUAS/MG 

 


