
Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR

RELATÓRIO DO PEDIDO DE VISTAS

PARECER DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO - PLU 08/2013

Processo 01-101.705/12-10

Empreendimento: PRAÇA DOS AMORES ALTO BURITIS LTDA. – CLUBE CHALEZINHO

Localização: Av. Professor Mário Werneck, 520, bairro Estoril, Regional Oeste

Nº do Processo SUPLAN: 01-071445/12-71

1 – HISTÓRICO: Chegou à análise do COMPUR a renovação do Parecer de Licenciamento

Urbanístico para o estabelecimento para o empreendimento Clube Chalezinho. O

empreendimento obteve seu primeiro Parecer de Licenciamento Urbanístico para o

estabelecimento em 12/04/2013, tendo solicitado a reavaliação das condicionantes do PLU

08/2013 alegando alterações nas características do empreendimento e na dinâmica da região

em 09/06/2020, com apresentação de novo Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) em

19/01/2022. Em 2ª análise do EIV, a Prefeitura conclui e publica a proposta de atualização do

PLU do empreendimento para apreciação do COMPUR do novo quadro de condicionantes para

regularização do estabelecimento mediante cumprimento das novas medidas mitigadoras de

seus impactos. Para tanto, exara seu posicionamento por meio da Apresentação, do Item 5.4,

da 294ª Reunião Ordinária do COMPUR, realizada no dia 14/07/2022, quinta-feira, por meio de

videoconferência.

2 – FUNDAMENTAÇÃO: Ab initio, importante destacar a laudável Proposta de Atualização 01,

contida na Apresentação da PBH, da qual desde já indico sua recepção na íntegra para compor

o prosseguimento favorável ao Licenciamento Urbanístico do Empreendimento Praça dos

Amores Alto Buritis Ltda, recepcionando-se suas condicionantes:



Noutro giro, atendendo a demandas sociais, complemento a condicionante 2 e acrescento

nova condicionante:

1. Acréscimo à condicionante 2: entendo que, considerando que é responsabilidade da

Prefeitura fiscalizar a pressão do ruído emitido pelo empreendimento, e diante do

grande número de ocorrências de perturbação sonora observadas no bairro Buritis ao

longo do tempo, faz-se necessário uma propositura que vincule o licenciamento com o

cumprimento da legislação que disciplina o nível de ruídos máximos em uma

vizinhança. A exploração do local somente poderá ser realizada, desde que garanta o

atendimento da Lei 9505/2008, ou outras leis que a sucederem, que estabelece o

limite máximo de pressão sonora na vizinhança e respectivos horários, quando da da

realização de atividades ruidosas em suas dependências (internas e externas).

Para garantir o cumprimento da norma de limites de pressão sonora, deverá o

licenciado custear empresa de monitoramento sonoro com supervisão por

representantes da comunidade, associações de moradores e da Prefeitura. Nessa

senda, o Plano de Monitoramento de Ruído será elaborado conforme metodologia a

ser aprovada pela SUPLAN, de acordo com os critérios utilizados em licenciamentos

similares e deverá ser público e publicado.

2. Condicionante a ser acrescida: considerando a constante depredação dos canteiros

centrais em razão do fluxo de pessoas durante a realização dos eventos, o

empreendimento deverá participar como co-adotante do projeto Adote o Verde com a

Associação do Bairro Buritis, assumindo quatro quotas de manutenção

correspondentes ao trecho próximo ao estabelecimento.



3. Condicionante a ser acrescida: o estabelecimento deverá comprometer a colaborar na

fiscalização das placas que forem colocadas no canteiro, fora dos padrões

normalizados, principalmente, aqueles possivelmente vinculados ao público alvo do

empreendimento.

3 – PARECER E VOTO: Diante do exposto, indico o complemento à condicionante 2, indicada no

item 1, conforme mencionado acima, e o acréscimo das condicionantes explicitadas no item 2

e 3 deste parecer.

Assim, concluo o parecer de vistas e voto favoravelmente à continuidade do processo de

Licenciamento Urbanístico do Empreendimento Praça dos Amores Alto Buritis Ltda, com as

ressalvas assinaladas.

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2022.

Vereador Braulio Lara – Representante Legislativo
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