
293ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPUR
30 DE JUNHO DE 2022

No dia trinta de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas, o Conselho Municipal de
Política Urbana – COMPUR, reunido virtualmente por meio da plataforma de
videoconferência Google Meet, conforme condições determinadas pela Portaria SMPU Nº
29/2022, e no pleno exercício de suas atribuições, instituídas pela Lei Municipal nº 11.181,
de 08 de agosto de 2019, teve sua ducentésima nonagésima terceira (293ª) sessão
ordinária aberta pelo Vice-presidente do COMPUR, Conselheiro José Júlio R. Vieira. A
sessão foi oficialmente iniciada face ao quórum obtido e contou com a presença dos
Conselheiros Titulares: José Júlio R. Vieira, Raquel Guimarães Silva, Jean Mattos Duarte,
Rogério Carvalho Silva, Andrea Scalon Afonso, Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni Grossi,
Vereador Bráulio Lara, Augusto Diniz de Ulhoa Cintra Schnmidt, Fernando Santana da Silva,
Esterlino Luciano Campos Medrado. Estiveram presentes, também, os seguintes
Conselheiros Suplentes: Pedro de Freitas Maciel Pinto, Tomás Alexandre Ahouagi, Carolina
Gasparini Barbosa Heller, Elisabete de Andrade.

1. Informes e manifestações gerais: O conselheiro José Júlio deu início à reunião,
atentando à todos sobre a extensão da pauta. 2. Aprovação da Ata da 291ª Reunião
Ordinária (28/04/2022) Item não apreciado, entrou na pauta da 294ª Reunião Ordinária do
Compur. 3. Aprovação da Pauta. Não houve manifestações contrárias, a pauta foi
aprovada pelo Plenário. 4. Matéria: Item 4.1. REIV Nº 0510/19. Processo BHDIGITAL:
31.00017527/2021-89. Empreendimento: Centro Universitário UNIBH Estoril. Relatoria:
Paulo Sérgio Campos Gomide. Pedidos de vistas: Vereador Bráulio Lara e Renato
Ferreira Machado Michel - O conselheiro Bráulio Lara faz a leitura do parecer de vistas
conjunto. Após amplo processo de discussão, principalmente sobre o acréscimo do estudo
de circulação no parecer do pedido de vistas, discutiu-se se o encaminhamento seria pedido
de diligência à BHTRANS, retirada de pauta ou votação do parecer do pedido de vistas
conjunto na presente reunião. O pedido de vistas dos conselheiros vereador Bráulio Lara e
Renato Ferreira Machado Michel foi colocado então em votação, com o adendo proposto
pelo conselheiro Rogério Carvalho Silva, que implica no retorno das condicionantes para a
votação no COMPUR após concluídos os novos estudos e a avaliação da BHTRANS. A
matéria foi aprovada por unanimidade. Item 4.2. Moção Conselheiro Fernando Santana -
Ofício Paridade de Conselho. Pedido de vistas: Bráulio Lara - 2º Pedido de
Vistas:Fernando Santana - O conselheiro Fernando Santana, apresentou o parecer
referente ao seu pedido de vista indicando duas alternativas possíveis: o Poder Executivo
diminuiria o número de membros seus indicados, ou alteração da lei para estabelecer a
paridade entre sociedade civil e poder público. Por solicitação do conselheiro José Júlio foi
votada e aprovada a prorrogação da reunião até às 12:30. Após amplo processo de
discussão, a moção, com o adendo das duas propostas trazidas pelo conselheiro Fernando
Santana no parecer do pedido de vistas, foi colocada em votação, tendo tido quatro votos
favoráveis, treze votos contrários e uma abstenção. Desta forma a proposta de moção com
o adendo do Parecer do Pedido de Vistas foi rejeitada pelo plenário. Item 4.3. Convocação
do empreendimento Alto Belvedere. Nº do Processo 01-028.112/22-77 - Interessados:
Clarisse Perez Nascimento e Valdemir Galvao Junior - Relatoria: Fernando Santana - O
conselheiro José Júlio relembra aos conselheiro que o Parecer do conselheiro Fernando
Santana em resumo, traz que ele é favorável à convocação para licenciamento urbanístico
do empreendimento caso não haja a retirada do acesso ao empreendimento pelo município
de Belo Horizonte. A discussão foi iniciada, no entanto, devido ao horário avançado a
discussão foi interrompida e a matéria retornará à pauta, mantendo os inscritos para fala
desta reunião, Sânzio Gabriel Diniz, conselheiro Esterlino Luciano Campos Medrado e Ana
Maria. 5. Assuntos gerais. O conselheiro José Júlio informa que a matéria do item 4.3
retornará à pauta da próxima reunião para discussão e votação do parecer do relator.



Informa que a reunião de julho ocorrerá no dia 14 de julho, data antecipada em relação ao
calendário habitual, e agradece a participação de todos, dando encerramento a reunião.
ESTA REUNIÃO É GRAVADA E ESTÁ DISPONÍVEL, NA ÍNTEGRA, NA PÁGINA DO
COMPUR ON-LINE.


