
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Plano Diretor e Movimentos de Luta por Novos Horizontes 

Local PUC Minas - Rua Dom José Gaspar, 500 - Coração Eucarístico, Belo Horizonte / MG 

Data/ Horário 29/04/2022 às 20:30 e 30/04/2022 às 09:00 

Relator Maria Edwiges Sobreira Leal 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 

Nos dias 28 a 30 de abril e 10 de maio, na PUC Minas e na Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no bairro Santo 

Agostinho, em Belo Horizonte, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos (Nesp), órgão do Anima PUC Minas, promoveu o Seminário 

Plano Diretor e Movimentos de Luta por Novos Horizontes. O evento é uma construção coletiva entre movimentos sociais, 

universidades, conselhos, mandatos populares e demais entidades e indivíduos engajados nas lutas urbanas. O seminário 

visou promover reflexões sobre as possibilidades e os desafios do plano diretor, de forma a democratizar o debate dos 

instrumentos de política urbana e ressaltar a necessidade de uma melhor governança da cidade compartilhada e associada 

ao cotidiano 

 

No dia 29 de abril às 20:30, como presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAUMG, integrei a 

Mesa 3, referente a Participação Popular e Controle pela Sociedade, mediada por Flávio Torre do Sindicato dos Sociólogos. 

Já no dia 30 de abril às 09:00, participei como técnica da oficina Bandeira de Lutas – Patrimônio Cultural, dispondo de Marcos 

Maia como facilitador. Incialmente, os movimentos populares relataram suas experiências, em seguida houve a promoção da 

proposição de uma agenda de luta, posteriormente ocorreu a abertura da oficina a partir da ideia de representatividade da 

bandeira de luta que representa. De forma subsequente, os técnicos realizaram contribuições, a partir das falas dos 

movimentos, sobre as ferramentas do Plano Diretor que promovem a gestão popular dos territórios que os movimentos atuam. 

Nesse ponto o grupo redigiu, coletivamente, os principais tópicos da agenda de luta. Adiante, todos os participantes se 

reuniram em uma grande plenária, para conhecer as bandeiras de cada movimento: habitação, mobilidade, cultura, patrimônio 

e meio ambiente. Ao final dessa plenária, foi proposta a entrega da Carta BH, no dia 10/05 às 17:00, na Prefeitura de Belo 

Horizonte. 

 

CONCLUSÃO: 
 
Participação do CAU/MG considerando o que compete ao Conselho, propor ações de inter-relação com instituições públicas 

e privadas sobre questões de interesse da sociedade e do Conselho.   

 



 

 

 

  
 
 
Data    23/05/2022              
 
                                       
                                                                                                             
                                                                                                                        Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                                                                 Presidente CAU/MG 
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