
F.1- Praça Duque de Caxias: taxistas “batendo uma bolinha” na hora do almoço. 
Foto: Ulysses da Cunha Baggio (29/08/2003).

F.2 - Praça Duque de Caxias: adolescentes numa “roda de bate papo”.
Foto: Ulysses da Cunha Baggio (29/08/2003).
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F.3- Praça Duque de Caxias: casal de desempregados.
Foto: Ulysses da Cunha Baggio (29/08/2003).

 F.4- Praça Duque de Caxias: numa tarde tranqüila de quarta-feira, jovens lendo, 
“batendo papo”, namorando.
Foto: Ulysses da Cunha Baggio (29/08/2003).
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      F.5- Matriz de Santa Tereza, junto à Praça Duque de Caxias.
       Foto: Ulysses da Cunha Baggio (24/06/2005).
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              F.6- Casa   remanescente   dos   anos   20,   ou   30,   na 
              Rua Mármore.
                Foto: Ulysses da Cunha Baggio (24/06/2005).

            
                     F.7- Fachada de casa dos anos 30 na Rua Dores 
                     do Indaiá.
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                         Foto: Ulysses da Cunha Baggio (24/06/2005).

F.8- Bar e Restaurante do Bolão, em 23/06/05, no horário de almoço. É um dos 
lugares mais conhecidos e freqüentados de Santa Tereza. De quinta a sábado ele 
funciona praticamente 24 horas por dia. É o ponto forte da boemia do bairro.
Foto: Ulysses da Cunha Baggio (24/06/2005).

F.9- Bar Temático, num agradável final de tarde. Outro lugar bastante procurado 
no bairro, oferecendo comida bastante variada. Está bem próximo ao Mercado 
Distrital de Santa Tereza.
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Foto: Ulysses da Cunha Baggio (05/08/2004)

F.10 –  Moradoras  da  Vila  Ivone,  em Santa  Tereza,  vivem o  antigo  hábito  de 
sentar-se na porta de casa para conversar, sem os transtornos comuns às vias de 
maior circulação.
Foto: Marcos Vieira (Estado de Minas, 19/12/2004, Gerais, p.25).
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F.11- Trecho do ramal férreo (em 1920), na região de Santa Tereza, que liga Belo 
Horizonte à cidade de Sabará. 
Fonte: Acervo de José Góes, do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. 
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F.12 - Vista aérea ampla do bairro de Santa Tereza, em 1951. Ao fundo, vêem-se 
os bairros Pompéia, Paraíso e Saudade.
Fonte: Acervo de José Góes, do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. 
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F.13- Vista aérea do bairro de Santa Tereza, em 1951, em que se destaca mais 
ao centro a Rua Amianto.
Fonte: Acervo de José Góes, do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. 
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F.14-  Vista  aérea dos bairros  Santa  Tereza e  Horto,  em 1955,  destacando o 
Colégio Tiradentes e, tendo ao fundo, os bairros Esplanada e Pompéia.
Fonte: Acervo de José Góes, do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. 
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F.15- Vista aérea do bairro de Santa Tereza e adjacências, provavelmente na 
segunda metade dos anos 70. Em primeiro plano o ribeirão Arrudas e, mais ao 
centro, as instalações do Mercado Distrital de Santa Tereza. Na parte superior da 
foto, pode-se divisar a Igreja de Santa Tereza e o quartel da Escola Tiradentes.
Fonte: Acervo de José Góes, do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. 
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Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – Lei 8.137 de 2000 (PBH)

CAPÍTULO IV
DA REGULAMENTAÇÃO DA ADE DE SANTA TEREZA

Seção I
Das Disposições Gerais 

Art. 100 - A ADE de Santa Tereza é definida pela Lei n.º 7.166/96 como área que, 
em função das características ambientais e da ocupação histórico-cultural, 
demanda a adoção de medidas especiais para proteger e manter o uso 
predominantemente residencial.
Parágrafo único - A delimitação da ADE de Santa Tereza é a representada no 
Anexo II da Lei n.º 7.166, de 1996.

Seção II
Dos Parâmetros Urbanísticos 

Art. 101 - Os parâmetros urbanísticos para a ADE de Santa Tereza são aqueles 
definidos pela Lei n.º 7166, de 1996, que não contrariem o disposto nesta Lei e 
aqueles definidos neste Capítulo.
Parágrafo único - Os parâmetros urbanísticos para a área classificada como ZEIS 
pela Lei n.º 7.166, de 1996 serão definidos em lei específica.

Art. 102 - Imóveis situados na ADE de Santa Tereza somente podem receber 
transferência do direito de construir, nos termos da lei, proveniente da mesma 
ADE.

Art. 103 - O coeficiente de aproveitamento é de 1,20 (um inteiro e vinte 
centésimos) para as edificações de uso residencial e de 1,00 (um inteiro) na parte 
não residencial das edificações de uso misto e nas edificações de uso não 
residencial.
Parágrafo único - O cálculo do coeficiente de aproveitamento é feito conforme o 
estabelecido no art. 46 da Lei n.º 7.166, de 1996.

Art. 104 - A quota de terreno por unidade habitacional é de 50 m²/unidade 
(cinqüenta metros quadrados de terreno por unidade habitacional).

Art. 105 - A altura máxima permitida às edificações é de 15,00m (quinze metros) 
contados a partir de qualquer ponto do terreno natural, exceto no caso de 
edificações situadas em lotes lindeiros às ruas Hermílio Alves, Mármore e Salinas, 
às praças Duque de Caxias, Ernesto Tassini, Marechal Rondon, Coronel José 
Persilva e ao largo formado pelas esquinas das ruas Quimberlita, Tenente Freitas, 
Bocaiúva e Bom Despacho, em que a altura máxima permitida, a partir de 
qualquer ponto do terreno natural, é de:
I - 9,00m (nove metros), até a profundidade de 20,00m (vinte metros), a partir do 
alinhamento;
II - 15,00m (quinze metros), no restante do terreno.
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§ 1.º - As edificações situadas em lotes lindeiros a imóveis considerados de 
interesse de preservação cultural pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio 
Cultural do Município não podem ultrapassar 9,00m (nove metros) de altura em 
ponto algum do terreno natural.
§ 2.º - Excetuam-se dos limites máximos de altura definidos neste artigo os 
volumes correspondentes às caixas d'água e casas de máquinas. 

Art. 106 - A taxa de permeabilização mínima é de 20% (vinte por cento) da área 
do lote, não se aplicando o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º, do art. 50, da Lei nº 7166, 
de 1996.

Art. 107 - Tendo em vista a necessidade de composição volumétrica de nova 
edificação em conjunto arquitetônico construído no alinhamento, considerado de 
interesse de preservação, é facultada a construção sem afastamento frontal, 
desde que a nova edificação não ultrapasse a altura máxima das edificações 
lindeiras e respeite os demais parâmetros urbanísticos.

Art. 108 - Os afastamentos mínimos laterais e de fundo dos pavimentos são os 
definidos nos arts. 54 e 55 da Lei nº 7.166, de 1996 não se aplicando o disposto 
no § 5º do art. 54.

Art. 109 - As edificações poderão ser construídas sem afastamentos laterais e de 
fundo até a altura máxima de 5,00m (cinco metros).
§ 1.º- As edificações horizontais, destinadas ao uso residencial multifamiliar, 
poderão ser construídas sem afastamentos laterais e de fundo até a altura 
máxima de 7,00m (sete metros), desde que a parte da edificação sem 
afastamento não ultrapasse 40% da extensão da respectiva divisa.
§ 2.º - A altura máxima permitida na divisa deverá ser calculada tendo como 
referência de nível o terreno natural em seus respectivos pontos.

Art. 110 - Na ADE de Santa Tereza, a Classificação de Usos é a definida pelo 
Anexo VIII desta Lei.
Parágrafo único - Além das atividades previstas no Anexo VIII desta Lei, é 
permitido o funcionamento de atividades nos termos da Lei n.º 6.831, de 17 de 
janeiro de 1995, estendendo-se a iniciativa a autônomos.

Art. 111 - Será permitida a permanência no local de usos regularmente instalados 
em data anterior à publicação desta Lei, mas não será permitida a emissão de 
novo Alvará de Localização para atividade que não se enquadre nos usos 
permitidos para a ADE de Santa Tereza.
Parágrafo único - Não se aplica o disposto no caput no caso de uso não 
residencial regularmente instalado em edificações aprovadas e a ele 
especificamente destinadas.

Seção III
Da Gestão Urbana 

Art. 112 - Fica instituído o Fórum da Área de Diretrizes Especiais de Santa Tereza 
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- FADE DE SANTA TEREZA - com o objetivo de acompanhar as decisões e 
ações relativas a essa ADE, encaminhando sugestões às comissões temáticas do 
poder legislativo.
§ 1.º - O FADE DE SANTA TEREZA é composto por 7 (sete) membros efetivos e 
respectivos suplentes, a saber:
I - 5 (cinco) representantes dos vários setores da comunidade local;
II - 1 (um) profissional com experiência em urbanismo, indicado pela associação 
dos moradores de Santa Tereza;
III - 1 (um) representante da Administração Regional Leste.

§ 2.º- Os mandatos do FADE DE SANTA TEREZA não serão remunerados e 
terão a duração de 2 (dois) anos, podendo seus membros serem reeleitos ou 
reconduzidos para mais 1(um) mandato;
§ 3.º - O FADE DE SANTA TEREZA reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por 
mês, ou extraordinariamente, quando se fizer necessário.
§ 4.º - A Administração Regional prestará apoio técnico e administrativo para o 
funcionamento do FADE DE SANTA TEREZA .
§ 5.º - As reuniões serão públicas, facultando-se aos munícipes da comunidade 
local solicitar, por escrito e com justificativa, a inclusão de assunto de seu 
interesse na pauta da reunião subseqüente.

Art. 113 - Fica instituída uma comissão provisória, com a atribuição de convocar 
assembléia plenária para a indicação dos representantes da comunidade e de 
efetivar a implementação do FADE DE SANTA TEREZA.
§ 1º - Esta comissão é composta por 1 (um) representante da Administração 
Regional Leste, que a coordenará, e por 3 (três) representantes da comunidade.
§ 2º - O prazo para a convocação da assembléia plenária é de 60 (sessenta dias) 
após a promulgação desta lei.
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ANEXO VIII da Lei No. 8.137: classificação de usos na ADE de Santa Tereza.

RAMO DE ATIVIDADE GRUPO I GRUPO II

Instituições de Crédito, 
Seguro, Capitalização, 
Comércio e Administração de 
Valores Imobiliários

Área: <50m², com exceção.

-Adm. de loterias
-Adm. Seguros e Resseguro
-Adm. de Cartões de Crédito
-Arrendamento Mercantil
-Caixas Eletrônicos e Postos 
de Atendimento Bancário 
(<150m²)
-Casas de Câmbio
-Crédito Habitacional
-Distribuidoras e Corretoras de 
Títulos e Valores
-Fundos de Investimento
-Instituições de Aplicação 
Financeira, Financiamento, 
Investimento e Crédito
-Sociedade de Capitalização

Área: <300m²

-Estabelecimentos 
Bancários

Comércio e Administração de 
Imóveis

Área: <50m²

-Adm. de Imóveis
-Compra, Venda e Corretagem 
de Imóveis
-Empreendimentos Imobiliários
-Incorporação de Imóveis

Serviços de Alojamento e 
Alimentação

Área: <150m²,com exceção

-Cafeterias
-Casas de Chá
-Casas de Doces
-Casas de Sucos e Vitaminas
-Lanches em Trailer(<30m²)
-Sorveterias
-Lanchonete
-Pensões

Área: <300m², com exceção

-Albergues
-Restaurantes
-Bar (150m²)

-Grupo I >150m² a <300m²
Área: <100m²

-Chaveiros
-Dedetização

Área: <100m², com exceção

-Lavanderias e Tinturarias
-Toalheiro
-Adm.. de Condomínios 
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Serviços Domiciliares
-Escritório de Limpeza e 
Conservação de Edifícios
-Jardinagem e Paisagismo
-Lavanderias Self-Service
-Locação de Artigos para 
Festas
-Postos de Recebimento de 
Pequenas Mercadorias
-Produção de Húmus

(50m²)
-Buffets (sem limite de área 
pré-definido)
-Casas de Recepção e 
Salões de Festa ( sem limite 
de área pré-definido)

Serviços de Reparação e 
Conservação

Área: <100m²

-Montagem de Molduras e 
Quadros
-Reparação de Artigos de 
Couro e Similares
-Reparação de Bicicletas
-Reparação de Instalações de 
Gás,Elétricas e Hidráulicas
-Reparação de Aparelhos 
Eletrônicos
-Reparação e Conservação de 
Ferramentas
-Reparação e Conservação de 
Máquinas, Aparelhos e Artigos 
de Uso Doméstico e Pessoal
-Reparação e Instalação de 
Antenas
-Reparação e Instalação de 
Computadores, Periféricos e 
Impressoras
-Serviços de Esterilização
-Serviços de Montagem de 
Quiosques

Área: <100m², com exceção

-Reparação de Veículos, 
excluindo Lanternagem e 
Pintura (150m²)
-Serviços de Vidraçaria
-Serviços de Reparação de 
Móveis
-Serviços de Corte e Vinco 
em Embalagens
-Serviços Gerais de Pintura

Serviços Pessoais

Área: <100m²

-Agências de Casamento
-Barbeiros
-Centros de Estética
-Confecções e Reparação de 
Artigos de Vestuário Sob 
Medida
Cursos Aula Particular
-Curso de Datilografia
-Curso de Informática
-Cursos Diversos
-Estilista

Área: sem limite  pré-
definido, com exceção

- Academias de Ginástica e 
Esportivas
-Escolas de Dança, Música 
e Natação
-Serviço Funerário (100m²)
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-Escola de Mergulho
-Estúdios Fotográficos
-Locação de Artigos de 
Vestuário
-Massagens, Saunas, Duchas 
e Banhos
-Salões de Beleza
-Salões de Engraxate
-Serviços Esotéricos

Serviços de Diversão e 
Comunicação

Área: <100m²

-Locação de Filmes e Discos
-Locação de Livros
-Locação de Fitas de Vídeo-
Game
-Casas Lotéricas
-Estúdios de Gravação
-Prestação de Serviços por 
Telefone
-Serviços de Tele-Informática

Área: sem limite pré-
definido

-Cinemas, Teatros e 
Auditórios

Serviços Técnico-Profissionais

Área:<100m²

-Agências de Publicidade e 
Propaganda
-Consultórios
-Consultórios Veterinários
- Escritórios
-Estúdios de Escultura, 
Desenho e Pintura Artística
-Profissionais Autônomos
-Sedes Administrativas de 
Construtoras
-Serviços de Acupuntura
-Serviços de Auditoria
-Serviços de Fotolito e 
Microfilmagem
-Serviços de Investigação 
Particular
-Serviços de Organização e 
Promoção de Eventos
-Serviços de Tradução e 
Documentação
-Laboratórios de Prótese 

Área:<100m²

-Serviços Gráficos, 
Editoriais e de Reprodução
-Serviços de Silk-Screen
-Laboratórios
-Leiloeiros
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Dentária
-Laboratório Fotográfico
-Postos de Coleta de Materiais 
Biológicos
-Provedores Internet
-Serviços de Decoração
-Serviços de Editoração 
Eletrônica
-Serviços de Jornalismo e 
Comunicação
-Serviços de Litografia
-Serviços de Nutricionismo
-Serviços de Reprografia
-Serviços de Serigrafia
-Empreiteira de Serviços de 
Construção

Serviços Auxiliares da 
Agricultura

Área: <50m²

-Assistência Técnico-Rural
-Combate a Pragas
-Reflorestamento

Serviços Auxiliares de 
Transporte

Área: <50m²

- Locação e Arrendamento de 
Bicicletas
-Escritório de Transporte de 
Mudança e Valores, sem pátio 
de veículos

Área: <100m²

-Transportes Escolares
-Borracharia
-Capotaria

Serviços Auxiliares de 
Indústria e Comércio

Área: <50m²

-Agências de Intercâmbio 
Cultural e Viagens
-Agências de Turismo
-Confecção de Carimbos
-Serviços de Comunicação e 
Programação Visual
-Adm. de Tickets, Vales, 
Cartões, e Fichas
-Adm. de Consórcios
-Agências de Trabalho Avulso, 
Diaristas
-Locação, Compra e Venda de 
Telefones
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-Locação de Marcas e 
Patentes
-Locação e Venda de Telões
-Posto de Intermediação de 
Serviços
-Serviços de Vigilância

Outros Serviços

Área: <50m²

-Gravação de Jóias
-Lapidação de Jóias

Área: <50m²

-Vitrificação

Serviços de Uso Coletivo
Assistência Social

Área: <150m²

-Asilos
-Associações Beneficentes
-Creches
-Entidades de Assistência e 
Promoção Social
-Entidades de Atendimento 
Não Asilar
-Orfanatos

-Grupo I >150m² a <400m²

Serviço de Uso Coletivo
Órgãos de Previdência

Área: <50m²

-Previdência Privada
-Previdência Pública

Serviços de Uso Coletivo
Entidades de Classe e 
Sindicais

Área: <50m²

-Associações
-Confederações
-Conselhos
-Federações
-Organizações de 
Assistência a Empresas
-Sindicatos

Serviços de Uso Coletivo
Instituições Científicas, 
Culturais, Tecnológicas e 
Filosóficas

Área: <150m²

-Mostras Artesanais e 
Folclóricas
-Aquários

Área: sem limite pré-
definido

-Associações Culturais, 
Filosóficas e Científicas
-Bibliotecas
-Centros de Documentação
-Centros de Pesquisa
-Estabelecimentos de 
Cultura Artística
-Museus
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-Grupo I maior que o 
estipulado

Serviços de Uso Coletivo
Entidades Desportivas e 
Recreativas

Área:sem limite pré-definido

-Confederações e 
Federações
-Ligas Desportivas e 
Recreativas
- Associações Desportivas e 
Recreativas
-Praças e Quadras de 
Esporte
-Clubes
-Escolas de Esportes

Serviços de Uso Coletivo
Instituições Religiosas

Área: <100m²

-Associações Religiosas
-Congregações Religiosas
-Órgãos Administrativos de 
Instituições Religiosas
-Seminários Religiosos
-Templos

-Grupo I >100m² a <400m²

Organizações Cívicas e 
Políticas

Área: <50m²

-Comitês Políticos
-Diretórios Políticos
-Sedes de Partidos Políticos

Serviços de Uso Coletivo
Defesa de Interesse Coletivo

Área: <150m²

-Associações de Bairros
-Associações de Moradores

Área: <50m²

-Cooperativas
-Sedes de Movimentos 
Sociais
-Diretórios Estudantis

Serviços de Uso Coletivo
Serviços de Saúde

Área: <150m²

-Postos de Saúde Pública
-Postos de Vacinação
-Serviços de Enfermagem

Área: <150m², com exceção

-Clínicas Especializadas
-Clínicas Odontológicas
-Institutos de Fisioterapia
-Clínicas Veterinárias
-Serviços de Ambulância
-Serviço Veterinário de 
Embelezamento e 
Vacinação
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     -Bancos de Sangue
     -Laboratórios de 
Análises Clínicas
     -Laboratório Radiológico
     -Maternidade (sem limite 
de área pré-definido)
-Clínica de Fisioterapia
-Policlínica (sem limite de 
área pré-definido)

-Grupo I >150m²  < 400m²

Serviços de Uso Coletivo
Serviços de Educação

Área: <150m²

-Institutos para Cegos
-Institutos para Portadores de 
Deficiência
-Institutos para Surdos-Mudos
-Jardins de Infância e 
Maternais
-Pré-Primário
-Escolas de Excepcionais
-Escolas de Idiomas
-Escolas de Primeiro Grau
-Escolas de Segundo Grau

Área: < 400 m²

-Centros de Formação 
Profissional
-Cursos Pré-Vestibulares
-Cursos Supletivos

- Grupo I >150m² a <400m²

Serviços de Uso Coletivo
Serviços Públicos

Área: <50m²

-Agências de Correios e 
Telégrafo
-Postos Policiais
-Postos Telefônicos
-Representação Diplomática
-Representação de 
Organismos Internacionais
-Postos de Atendimento de 
Empresas de Energia Elétrica 
e de Telecomunicações
-Postos de Identificação

Área: <50m², com exceção

-Cartórios
- Delegacias de polícia 
(150m²)

RAMO DE ATIVIDADE GRUPO I GRUPO II

Área <150m²

-Antiquários
-Abrasivos

Área: <150m², com exceção

-Colchões
-Show Room
-Vidraçarias
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Uso Comercial

-Açougues
-Pescados
-Aves Abatidas
-Aparelhos Elétricos e 
Eletrônicos
-Aparelhos e Artigos de Cine-
Foto
-Aparelhos de Uso Pessoal
-Aquários e Peixes 
Ornamentais
-Armarinhos
-Artesanato
-Artigos de Apicultura
-Artigos de Borracha e Couro
-Artigos de Caça e Pesca
-Artigos de Cama, Mesa e 
Banho
-Artigos de Conveniência
-Artigos Desportivos e 
Recreativos
-Artigos de Escritório
-Artigos de Gesso
-Artigos de Uso Doméstico e 
Pessoal
-Artigos de Vestuário
-Artigos de Madeira
-Artigos, Materiais e 
Equipamentos Médicos, 
Odontológicos, Laboratoriais e 
Hospitalares
-Artigos e Produtos 
Veterinários
-Artigos Esotéricos
-Artigos e Suprimentos de 
Informática
-Artigos Importados
-Artigos para Camping
-Artigos para Decoração
-Artigos para Festas
-Artigos para Forração
-Artigos para Pintura Artística
-Artigos para Piscina
-Artigos Religiosos
-Artigos para Sorveteria
-Bazares
-Bebidas
-Bicicletas
-Bijuterias
-Bombonnières

-Produtos Agropecuários
-Artigos de Uso Comercial
-Artefatos de Madeira
-Máquinas de Pequeno 
Porte, Sem Incômodo 
Ambiental
-Materiais de Acabamento 
de Edificações
-Materiais de Serigrafia e 
Silk-Screen
-Produtos de Origem Animal
-Produtos de Origem 
Vegetal
-Produtos de Origem 
Mineral
-Animais
-Tintas
-Materiais de Construção, 
Madeira e Sucata
-Móveis, Instalações e 
Equipamentos Usados
-Supermercados (sem limite 
de área pré-definido)

Grupo I >150m² a <300m²
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Uso Comercial (cont.)

-Brinquedos
-Cestas de Alimentação
-Confeitarias
-Copiadoras
-Cortinas
-Cosméticos
-Drogarias e Farmácias
-Eletrodomésticos
-Essências, Corantes e 
Especiarias
-Embalagens
-Equipamentos de Pequeno 
Porte Sem Incômodo 
Ambiental
-Equipamentos de Segurança 
de Uso Pessoal
-Equipamentos e Materiais 
Elétricos e Eletrônicos
-Ferragens
-Ferramentas
-Floriculturas
-Gelo
-Instrumentos Musicais
-Joalherias e Relojoarias
-Jornais e Revistas
-Laticínios e Frios
-Livrarias e Papelarias
-Lubrificantes
-Materiais Plásticos
-Mercearias
-Metais e Pedras Preciosas 
Para Joalherias
-Móveis
-Molduras
-Objetos de Arte e Adornos
-Óticas
-Padarias
-Perfumarias
-Presentes
-Produtos Alimentícios
-Produtos de Limpeza
-Produtos Naturais
-Programas para 
Computadores
-Roupas Especiais de 
Segurança
-Sapatarias
-Tabacarias
-Tapetes
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-Tecidos
-Peças e Acessórios Para 
Bicicletas
-Pequenos Animais Não 
Abatidos
-Produtos Preparados e/ou 
Comercializados em 
Equipamentos Compactos 
Tipo: Jornais, Refrigerantes, 
Pipocas, Balas, Churros, etc
-Produtos Hortifrutigranjeiros
-Quitandas
-Toldos
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Questionário de Pesquisa:

Prezado entrevistado, este é um questionário para uma pesquisa de doutorado 
sobre Belo Horizonte que estou desenvolvendo. As respostas para as questões 
não precisam ser longas, limitando-se, assim, aos aspectos que você considera 
essenciais.  Sinta-se  à  vontade  para  responder  as  perguntas,  usando  de 
franqueza e sinceridade. Certamente, sua contribuição será importante ao meu 
trabalho. Antecipo os meus mais sinceros agradecimentos por sua colaboração 
para esta pesquisa sobre a nossa cidade.
Ulysses da Cunha Baggio

1- Nome (opcional):                                                                  Profissão: 
Idade:                  Tempo de residência na cidade:

       
2- Como  você  vê  a  cidade  de  Belo  Horizonte.  Quais  são  suas  principais 

impressões. 

3- Que  problemas  você  destacaria  como  sendo  os  principais  da  cidade 
(destaque três, ao menos).

4- Quais são os lugares que você mais gosta da cidade (Aponte pelo menos 
três).  Justifique.

5- Você  considera  BH  uma  cidade  que  favorece  as  relações  sociais  e  o 
encontro entre as pessoas? Justifique.

As  próximas  questões  são  apenas  para  moradores  ou  freqüentadores  do 
bairro de Santa Tereza: 

6- Quais são suas impressões sobre o bairro de Santa Tereza? Você acha que 
o bairro favorece o encontro e as relações sociais?  Sim ou não, justifique.

7- Quando está no bairro, que lugares você costuma freqüentar? Justifique.

8- Eleja três símbolos para Santa Tereza (por ordem de importância).

9- O que você acha que falta ao bairro.

10-  Você identifica em Santa Tereza diferenças em relação aos outros bairros 
da cidade? Quais? Aponte aquelas que você considera as mais importantes.

11-Você reconhece alguma importância de Santa Tereza para o conjunto da 
cidade? Qual (quais). Justifique.

12- Em sua opinião, o Estado (a Prefeitura Municipal) tem atuado favorável e 
adequadamente no bairro. (Responda se puder).

    
   Observações/complementos:
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