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GRUPOS VETORIAIS 



GRUPO DE TRABALHO 
VETOR SUL 



PROPOSTAS 

 Garantir a oferta de áreas e unidades habitacionais destinadas à 

Habitação de Interesse Social na ocupação do Vetor Sul; 

 Incentivar a criação de um polo logístico na entrada sul da 

metrópole;  

 Desenvolver políticas de estímulo à instalação de 

atividades/projetos compatíveis com as Centralidades; 

 



PROPOSTAS 

 Elaborar um plano metropolitano de recuperação de áreas 

degradadas;  

 Estabelecer uma parceria entre os municípios de Rio Acima e Nova 

Lima visando à discussão das questões relacionadas ao transporte.   

 



Debatedor 1:   Sergio Myssior| Instituto Horizontes 

Debatedor 2: Thiago Metzker | Instituto Horizontes 

Moderadora: Flávia Mourão | ARMBH| ARMBH 

Relatores: Vítor Fonseca  | Fabrício Pallione  | Júlia Laborne 



GRUPO DE TRABALHO 
VETOR NORTE 



PROPOSTAS 

 Criar um conselho regional de políticas públicas e 

desenvolvimento social e econômico, composto por 

representantes do poder público e sociedade civil organizada de 

cada município, associado a uma ferramenta de comunicação 

integrada entre os municípios e Governo do Estado, com objetivo 

de discutir e articular os interesses e prioridades da região que 

serão identificados através de mapeamento das zonas críticas e 

áreas com prioridade de ação/intervenção;  

 Instituir um programa regional tendo como modelo o “orçamento 

participativo” criado no município de Belo Horizonte; 

 

 



PROPOSTAS 

 Priorizar a validação e implementação dos Planos e Estudos 

complementares ao PDDI (Macrozoneamento e desenvolvimento 

econômico). Revisar os planos diretores de forma integrada na 

região a partir do PDUI/PDDI/Macrozoneamento. Revisão dos 

perímetros urbanos dos municípios do vetor norte em função das 

tendências de ocupação oriundas da dinâmica de 

desenvolvimento do vetor norte. Aprovar e implementar o PDDI e 

o Macrozoneamento, fortalecendo os laços entre os cidadãos, 

governo estadual e municípios promovendo a governabilidade; 

 



PROPOSTAS 

 Fortalecimento das comunidades produtivas, através da criação de 

mecanismos para valorizar incentivar e fortalecer a economia 

solidária, agricultura familiar e orgânica, importante fonte de 

geração de renda, acesso a alimentos e promoção da segurança 

alimentar, como forma de estimular a economia local e a 

permanência da força de trabalho nas localidades rurais; 

 Priorizar a integração viária entre os municípios do vetor norte e 

destes para o aeroporto de Confins, descentralizando o acesso 

para este equipamento. 



Debatedor : Gilson Brito | AV Norte 

Moderador: Mateus Nunes | ARMBH 

Relatores: Daniel Mendes | Viviane Cota | Adalberto Stanley 



GRUPO DE TRABALHO 
VETOR LESTE 



PROPOSTAS 

 Integrar os serviços nas margens dos municípios - por exemplo 

entre Belo Horizonte e Sabará (Taquaril e Castanheiras) - de forma 

que haja parceria prestação de serviços públicos. Trata-se de uma 

espécie de arranjo legal com programas públicos integrados, seja 

de habitação e serviços, entre outros; 

 Equacionar a questão de habitação em toda região metropolitana, 

principalmente para baixa renda. Criar política habitacional 

metropolitana integrada às politicas de cada município no que diz 

respeito às áreas destinadas a habitação de interesse social (cotas 

sociais ou ZEIS vazias); 

 



PROPOSTAS 

 Que cada município arque com um técnico da agencia afim de dar 

suporte aos aspectos técnicos. Com prazo indeterminado, pois o 

mesmo pode ser rompido a qualquer momento; 

 Mapear áreas degradadas (p.e.x. cavas de mineração) para 

implantação de equipamentos visando a valorização dos resíduos 

sólidos urbanos. Ex.: pontos limpos, galpões para processamento 

de recicláveis, planta para tratamento de resíduos da construção 

civil, planta para tratamento de resíduos sólidos de saúde; 



PROPOSTAS 

 Que os órgãos de gestão dos conflitos urbanos sejam rápidos e 

trabalhem de maneira integrada, pois o planejamento sofre com a 

lentidão e falta de comunicação desses órgãos. Criar uma instância 

de gestão de territórios vagos sujeitos à ocupação irregular de 

modo a promover o ordenamento territorial e evitar os impactos 

ambientais urbanísticos, considerando a garantia dos direitos à 

moradia popular; 

 Reforçar a Agência Metropolitana, convocando a participação de 

todos os municípios, visando articular as políticas públicas.  



Debatedor:  Julian Eleutério|UFMG 

Moderador: Sandro Veríssimo| ARMBH 

Relatores: Flávio Neves | Fabiana Rocha | Paloma Félix 



GRUPO DE TRABALHO 
VETOR OESTE 



PROPOSTAS 

 Elaboração de um plano regional de desenvolvimento sustentável 

do vetor oeste com a articulação de todos os atores do vetor, bem 

como a institucionalização de um fórum permanente capaz de 

assegurar a implementação do plano e do diálogo regional;  

 Desenvolver mecanismos compensatórios para municípios que 

prestem serviços ambientais, sociais, e outros de relevância 

metropolitana;  

 Construção das plataformas logísticas multimodais em 

consonância com o planejamento logístico metropolitano;  

 

 



PROPOSTAS 

 Priorização e fomento dos programas e ações que visem a 

preservação e recuperação da qualidade e quantidade dos 

recursos hídricos existentes;  

 Implantação de um sistema colaborativo e compartilhado de 

informações relativas as funções públicas de interesse comum da 

RMBH.  

 



Debatedor:  Teodomiro Diniz| Instituto Horizontes 

Moderador: Gustavo Medeiros| ARMBH 

Relatores: Samuel Herthel| Elvis Gaia|Fernando Brenner 



GRUPO DE TRABALHO 
VETOR SUDOESTE 



PROPOSTAS 

 Cumprimento do PDDI e conservação das áreas rurais, 

incentivando a valorização do sistema agroecológico para 

preservação do meio ambiente, respeitando e fortalecendo a 

vocação econômica do vetor;  

 A Agência RMBH deve ser um catalizador na inclusão dos 

municípios metropolitanos no sistema nacional de trânsito, de 

apoio à produção dos planos municipais de mobilidade urbana, de 

saneamento e de habitação social e realizar estudo/diagnóstico 

das áreas destinadas a habitação de interesse social; 

 

 

 



PROPOSTAS 

  Apoio da Agência RMBH na revisão/elaboração dos planos 

diretores municipais levando em consideração: 

I. a previsão de áreas para implementação do projeto de 
transporte ferroviário de passageiros na RMBH, utilizando linhas 
já existentes; 

II. a compatibilização dos coeficientes de aproveitamento 
estabelecendo um padrão único para todos os municípios da 
RMBH igual a 1; 

III. a integração do sistema intermodal 

Com a utilização dos recursos do Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano; 

 



PROPOSTAS 

  Integrar, via Agência RMBH, os órgãos públicos que prestam 

serviço na RMBH para apoiar os municípios de forma integrada e 

intersetorial; 

 Estabelecer a compensação ambiental da RMBH, iniciando pelo 

cumprimento do artigo 8º (VI-b) da Lei Complementar Estadual 

89/2006: “a compensação aos municípios cujo desenvolvimento 

seja afetado por medidas de proteção dos aquíferos” e unificar os 

critérios de todas  as formas de compensação ambiental em 

função da mineração, de acordo com os interesses da RMBH, a 

partir das diretrizes estabelecidas no PDDI.  

 



Debatedor:  José Abílio | Colegiado Metropolitano 

Moderador: Dalva Stela Rodrigues de Carvalho| ARMBH 

Relatores: Luana Temponi | Marilda Siqueira Castro 

 



GRUPO DE TRABALHO 
VETOR NOROESTE 



PROPOSTAS 

 Revisar a localização e a forma de implantação da plataforma 

logística, em função da proteção ambiental da Vargem das Flores e 

Bom Jesus, de modo a minimizar impactos negativos, garantida a 

participação dos municípios envolvidos (Contagem e Ribeirão das 

Neves, em especial), possibilitando uma diversidade de usos que 

seja interessante para os municípios; 

 Garantir a elaboração dos Planos Diretores de forma 

compartilhada entre municípios que mantêm questões comuns, 

em áreas limítrofes; 

 

 

 



PROPOSTAS 

 Respeitar os territórios da agricultura familiar na RMBH, em 

especial Areias, Justinópolis em Ribeirão das Neves; 

 Junto com a realização da pesquisa de OD de Carga, criar um 

núcleo de estudos sobre logística urbana com participação dos 

municípios garantindo: 

  Maior divulgação junto à sociedade civil; 

   Inclusão na revisão dos Planos Diretores dos Municípios da 

RMBH um capítulo sobre o tema Logística Urbana, que incorpore 

as diretrizes e resultados da pesquisa OD de Carga, sob a 

orientação da Agência; 

 



PROPOSTAS 

 Diretrizes do Rodoanel 

  Investir na formação humana local para vagas em 

empreendimentos do Rodoanel 

  Em caso de desapropriação fazer com que  as pessoas 

permaneçam no próprio território 

  Proteção das áreas verdes 

  Valorização das áreas periféricas. Ex. Ribeirão das Neves. 

Com a garantia de moradias populares. 

 



Debatedor: Rogério Palhares | UFMG 

Moderador: Bruno Moreira Santos | ARMBH 

Relatores: Fernando Rezende | Sabrina Rocha | Leonardo 

Barros 

 



OBRIGADO E ATÉ A VI CONFERÊNCIA 
METROPOLITANA DA RMBH EM 2017! 


