
 
 
 
 
 
 
Boletim AABB – ao lado do associado.  
Ano 03 – Número 23 – 19/04/2013.  
Últimas informações sobre a revisão do Plano Diretor que 
poderá contemplar a Associação com diretrizes 
favoráveis para fazer a sua incorporação imobiliária. 
Fonte Jornal da Manhã: Lídia Prata – 05/04/2013 –  
Novo Plano Diretor - Dentro de dois meses deve estar 
concluído o trabalho de avaliação do Plano Diretor de 
Uberaba, com vistas à sua atualização. Desde meados de 
março equipe técnica mista da Prefeitura e Codau está 
debruçada sobre as normas em vigor, discutindo as 
alterações a serem propostas. Na equipe de trabalho 
estão o novo secretário de Planejamento, Cláudio 
Junqueira, o chefe de gabinete do prefeito Paulo Piau, 
Fernando Hueb, o presidente da Cohagra, Wagner Júnior, 
o presidente do Codau, Luiz Guaritá Neto, e servidores de 
carreira da Prefeitura. O grupo já considera que um dos 
pontos fundamentais é a possibilidade de expansão de 
espaços para novos loteamentos. Perímetro urbano - Se 
prevalecer o entendimento da comissão encarregada de 
analisar e propor alterações no Plano Diretor do 
Município, o perímetro urbano de Uberaba deverá ser 
ampliado para possibilitar uma espécie de 
democratização dos espaços, de modo a contemplar a 
instalação de novos empreendimentos imobiliários, 
tanto aqueles voltados para classe A quanto conjuntos 
habitacionais populares. Tudo com olhos fixos no futuro 
e não apenas no imediatismo das necessidades 
prementes de uns e outros. Novas normas - Nos 
bastidores, o que se sabe é que a comissão encarregada 
das mudanças no Plano Diretor deve propor que todos os 
futuros empreendimentos imobiliários sejam dotados de 
infraestrutura completa. Sem redes de água e esgoto, 
iluminação pública e outras exigências do gênero, 
nenhum loteamento ou conjunto habitacional poderá ser 
aprovado, muito menos ter os lotes vendidos a terceiros. 
Certíssimo! Padrão – Sugiro que a comissão defina, 
ainda, normas para o arruamento e largura de passeios, 
de modo a fixar um padrão mínimo, com largura decente, 
pois em vários conjuntos habitacionais o que se vê são 
calçadas estreitíssimas, onde só é possível andar em fila 
indiana... e as pessoas ainda dão de testa com postes no 
meio do passeio... Inversão – Geralmente os 
empreendedores adquirem uma área longe do centro da 
cidade e iniciam um loteamento, mas não se importam 
com as condições de acesso ao local, nem com a 
implantação de redes de água e esgoto, rotas de ônibus, 
escolas, postos de saúde... E saem vendendo os lotes, 
ficando o problema da infraestrutura para a Prefeitura 
resolver (leia-se: debitar para os contribuintes os ônus da 
infraestrutura). A comissão deve propor uma inversão 
nessa conta, com maiores exigências do Poder Público 
para aprovação dos loteamentos. Corretíssimo!  

 
 
 
 
 
 
Gisele Barcelos - 09/04/2013 - Revisão do Plano Diretor 
segue para a Câmara Municipal até fim do mês - Projeto 
de lei com alterações no Plano Diretor deverá ser 
encaminhado ainda este mês para a Câmara Municipal. A 
proposta é aumentar a área urbana para viabilizar 
novos empreendimentos habitacionais, porém estudos 
estão em andamento para evitar o crescimento 
desordenado do município. Integrante da comissão 
responsável por elaborar o projeto, o chefe de gabinete 
Fernando Hueb (PMDB) explica que até agora foram 
realizadas apenas reuniões com os técnicos. A partir 
desta semana, o grupo de trabalho estará com o prefeito 
Paulo Piau (PMDB) para a definição dos critérios finais da 
revisão no Plano Diretor. “Estamos estudando com 
bastante cuidado e pensando no desenvolvimento da 
cidade. Mas queremos que seja um crescimento 
ordenado e planejado. Por isso, é preciso respaldar com 
uma infraestrutura básica, de saneamento básico, água, 
mobilidade urbana e transporte coletivo”, destaca. 
Hueb destaca que a proposta preliminar de revisão no 
plano será discutida com entidades e também 
apresentada em audiências públicas para permitir a 
participação popular. A expectativa é finalizar todo o 
processo até o fim de abril para o envio do projeto final 
à Câmara de Vereadores.  
 
Realizou-se no último dia 07, AGO com a participação de 
52 associados. Foram aprovadas as contas, o Balanço, os 
pareceres do Conselho Fiscal e Deliberativo, assim como 
o relatório de atividades da Diretoria no exercício de 
2012. 
 
A Associação deverá oferecer proximamente serviço de 
internet wireless, sem custos para os associados. Fique 
atento ao aviso de acesso ao sistema que será afixado 
nos locais de ampla visibilidade.  
 
Está em estudo a possibilidade de ser oferecido às terças 
e sextas-feiras aulas de capoeira, em horário a ser 
definido pelo Departamento de Esporte e Lazer.  
 
Reiteramos a obrigatoriedade regimental de o associado 
formalizar seu desligamento por escrito do quadro 
social. Deixar de pagar a mensalidade, desautorizar o 
débito automático ou o desconto em folha de 
pagamento não atendem aos aspectos legais e 
estatutários da desfiliação, ensejando mensalidades em 
atraso, condição de inadimplência e motivo para 
negativação junto ao SPC. 
 
Cordialmente,  
José Eustáquio Bueno Caixeta  
Presidente do Conselho de Administração 


