
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA . COMPUR                                                              296ª REUNIÃO ORDINÁRIA . SETEMBRO . 2022   

Solicitação de Convocação de Empreendimento para Licenciamento Urbanítico 

 Solicitação Convocação do empreendimento Igreja 

Batista Central Luxemburgo.

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

Protocolo: 01-052.451/22-29 
Interessado:  Associação de Moradores e Amigos dos Bairros Luxemburgo e 
Coração de Jesus - AMALUX  

4.2 Relatoria: Gabriela Mafra Barreto
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HISTÓRICO

A AMALUX solicitou 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.

Imagem 1 - Imagem aérea retirada do Google Maps.
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Imagem 2 -Vista panorâmica da igreja Central Luxemburgo.  Google Earth                                                                                     
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SOLICITAÇÃO DE RETORNO AO COMPUR

Em março de 2022 a AMALUX encaminhou Ofício à GEPUR solicitando nova discussão no COMPUR com justificativa de 

quem com o retorno das atividades após arrefecimento da  pandemia os impactos de vinculados ao trânsito voltaram a 

ocorrer com  frequência.

Destacamos os seguintes pontos do ofício enviado pela AMALUX: 

● 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 quando 

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.
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IMAGENS DO OFÍCIO DA AMALUX

Vista aproximada da esquina mostrando o 
veículo estacionado na esquina e em cima da 
faixa de pedestre

Veículo estacionado em frente à garagem no período 
noturno, Rua Professor João Martins. Esse fato foi 
presenciado pela vizinha de frente, que no outro dia teve 
o portão de sua casa pichado
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Rua Silvéria Cândida Pinto em frente à IBC, carros 
estacionados nas esquinas.

IMAGENS DO OFÍCIO DA AMALUX

Rua Luiz Soares da Rocha, onde se vê a dificuldade 
de conversão do ônibus vindo da Rua Juvenal dos 
Santos por causa do estrangulamento da via
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IMAGENS DO OFÍCIO DA AMALUX

Rua Silvéria Cândido Pinto, carro estacionado em frente à garagem

Rua Alves do Vale esquina com Rua Gentios, 
veículos estacionados nos dois lados da 
primeira via, causando estrangulamento da via 
e veículos estacionados nas esquinas.
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 RELATÓRIO TÉCNICO OPERACIONAL - BHTRANS

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.

[...]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[...]

(...) 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

(...) a programação de fiscalização pela equipe integrada de trânsito será mantida
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LEGISLAÇÃO

LEI 11.181/19 - PLANO DIRETOR
Art. 343 - O Compur e o Comam poderão convocar qualquer empreendimento ou conjunto de 
empreendimentos em instalação, construção, ampliação ou funcionamento para avaliação de impactos, 
com o objetivo de estabelecer medidas para a mitigação deles.

DELIBERAÇÃO NORMATIVA - DN/COMPUR 01/2013
REGIMENTO DO COMPUR

Art. 21 - Assuntos já deliberados pelo COMPUR só poderão ser reapresentados ao Plenário após o prazo de 
1(um) ano de sua deliberação anterior e por solicitação de, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus membros 
titulares, salvo em caso de alteração da situação anteriormente analisada



CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA . COMPUR                                                              296ª REUNIÃO ORDINÁRIA . SETEMBRO . 2022   

Solicitação de Convocação de Empreendimento para Licenciamento Urbanítico 

Diante da solicitações recebida e conforme previsto no Art. 343 da Lei 11.181/19 que prevê que o COMPUR 
poderá convocar qualquer empreendimento em instalação, construção, ampliação ou funcionamento para 
avaliação de impactos, com objetivo de estabelecer medidas para a mitigação deles, disponibilizamos este 
relatório ao Conselho, para fins de apreciação da demanda relativa à convocação do empreendimento para 
se submeter ao licenciamento urbanístico.

CONCLUSÃO


