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RELATÓRIO SUPLAN

Ref.: Complementação do relato do processo de licenciamento e regularidade da Igreja Batista
Central, para fins de apreciação pelo Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR.

Empreendimento: Igreja Batista Central Luxemburgo.

Localização: Rua Luiz Soares da Rocha, nº 37, bairro Vila Paris, Regional Centro-Sul.

Processo COMPUR: 01-052.451/22-29.

Introdução e Argumentação

Este relatório técnico destina-se a apresentar atualizações do processo de licenciamento e

regularização da Igreja Batista Central, considerando o requerimento apresentado pela Associação

dos Moradores e Amigos dos Bairros Luxemburgo, Coração de Jesus e Vila Paris – AMALUX, que

solicita que o empreendimento em questão seja convocado pelo COMPUR a realizar avaliação dos

impactos causados e estabelecer as respectivas medidas mitigadoras, nos termos do art. 343 da Lei

11.181/19.

Considerações e Análise

A AMALUX havia solicitado em outubro de 2021 que o COMPUR convocasse a Igreja Batista Central

Luxemburgo para realizar licenciamento das atividades que impactavam negativamente a vizinhança.

O requerimento foi discutido na 62ª reunião extraordinária do COMPUR, em novembro de 2021. O

Conselho aprovou o parecer do relator, sendo desfavorável à convocação do empreendimento Igreja

Batista Central Luxemburgo para procedimento de licenciamento de impacto.

A AMALUX apresentou nova solicitação com o mesmo teor, em março de 2022, da que destacamos

os seguintes pontos:

- A igreja não realiza somente a atividade de templo religioso, como também atividades secundárias:

comércio de livros e de vestuário, serviços de arte, música e outros, conforme ALF 2019045376;

- As reclamações por parte da associação AMALUX tiveram início em 2017;

- Afirmam que a igreja não cumpre as medidas mitigadoras previstas no Anexo XIII da Lei Municipal

11.181/19;

- Afirmam que as eventuais fiscalizações in loco realizadas pelo poder público não resolvem o

problema, pois não cobrem todos os eventos da igreja;

- Durante o período de isolamento devido à pandemia do COVID-19, a igreja paralisou suas

atividades, e quanto retornou, em meados de 2021, os problemas permaneceram;



- Registrou com imagens a infração a normas de trânsito, conflitos e vandalismos na vizinhança

decorrentes da atração de pessoas e veículos causada pelo funcionamento da igreja.

Diante disso, foi solicitado à BHTRANS um novo Relatório Técnico Operacional, pois o relatório

anterior foi feito durante a pandemia. No novo documento, datado de 05 de agosto de 2022, a

BHTRANS informa que:

“O sistema de atendimento ao cidadão da BHTRANS recebe frequentemente
reclamações oriundas de moradores com solicitações de intervenções e fiscalização
nas vias mencionadas. Os problemas são recorrentes: veículos estacionados em
locais proibidos, inclusive sobre a calçada, filas duplas e congestionamentos nos
horários das reuniões especialmente aos sábados e, aos domingos, à noite e pela
manhã.

[...] Algumas das solicitações estão registradas no sistema TAG e encontram-se no
ANEXO I”

[...]Com a liberação do uso de espaços para aglomerações e o retorno dos cultos
regulares, novas solicitações foram recebidas em 2022. Por esse motivo, a BHTRANS
programou fiscalização em 31/03/22 (quinta-feira) para verificar as denúncias de
conflitos no local. As irregularidades foram constatadas e os motoristas, orientados.

Nos domingos 15/05/22 e 26/05/22, a BHTRANS compareceu ao local mais uma vez
para ação educativa. Muitos veículos estacionados em desacordo com a legislação
foram abordados e os condutores, orientados[...]

Por fim, o relatório informa que a igreja mantém quatro funcionários para orientar os frequentadores
nos dias de reuniões com maior número de pessoas, e que mesmo assim “verifica-se que os
problemas costumeiros não foram sanados ainda”, e que a programação de fiscalização pela equipe
integrada de trânsito será mantida.

Este é o relatório, que disponibilizamos ao Conselho.

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2021
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De acordo,
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