
 
 

 

Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR 

 

Matéria: Novo Requerimento Administrativo para Convocação da Igreja Batista 

Central Luxemburgo a apresentar avaliação de impactos.  

Nº do Processo: 01-052.451/22-29 

Interessado: Associação de Moradores e Amigos dos Bairros Luxemburgo e 

Coração de Jesus - AMALUX.  

 

Trata-se de novo requerimento administrativo apresentado pela AMALUX com pedido 

de convocação da Igreja Batista Central de Belo Horizonte para apresentar avaliação 

de impactos, impactos estes principalmente sobre o trânsito local gerados 

supostamente pelos cultos e eventos realizados na igreja. A requerente alega que a 

atividade do templo religioso da Igreja tem repercutido negativamente na vizinhança 

devido a atração de alto número de pessoas, o que implica em atração de alto número 

de veículos para a região, o que estaria causando congestionamentos devido a 

embarque e desembarque de frequentadores da igreja, veículos parados em fila 

dupla, veículos estacionados em locais proibidos nas esquinas e garagens, e, 

apresenta como prova fotos e relatório da BHTRANS elaborado com base em 

fiscalização realizada em março de 2022.  

 

HISTÓRICO 

A AMALUX solicitou em outubro de 2021 que o COMPUR convocasse a Igreja Batista 

Central Luxemburgo para realizar licenciamento das atividades que supostamente 

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, praticamente por unanimidade (teve apenas 

uma abstenção) sendo desfavorável à convocação do empreendimento Igreja Batista 

Central Luxemburgo para procedimento de licenciamento de impacto. 



 
 

 

SOLICITAÇÃO DE RETORNO AO COMPUR  

 

Em março de 2022, portanto, três meses depois de analisado e votado o 

requerimento supracitado, a AMALUX encaminhou outro ofício à GEPUR solicitando 

nova discussão no COMPUR com o mesmo objeto, alegando neste que com o 

retorno das atividades após arrefecimento da pandemia os impactos de vinculados ao 

trânsito voltaram a ocorrer com frequência.  

 

DA APRESENTAÇÃO FEITA PELA SRA LARISSA DE SOUZA 

 

A i. apresentadora colacionou em sua apresentação fotos juntadas pela AMALUX de 

veículos estacionados em desconformidade com as regras e leis de trânsito, cabendo 

aqui chamar a atenção dos ilustres membros deste Conselho que não é possível a 

qualquer um de nós afirmar se os veículos estacionados em locais proibidos 

pertencem a frequentadores ou não da igreja, uma vez que ao redor da igreja temos 

hotéis, supermercados, bares e restaurantes, academia de ginástica que funcionam 

todos os dias da semana e nos mesmos horários dos (4) cultos semanais da igreja.   

 

A i. apresentadora também fez menção ao Relatório Técnico Operacional feito pela 

BHTRANS, no qual consta 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 para verificar 

as denúncias de conflitos no local.  



 
 

 

Extrai-se ainda do r. Relatório da lavra da i. Relatora que do Regimento do COMPUR 

(em seu Art 21) consta que “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” (negrito nosso) 

 

Importante atentarmos que estaremos avaliando e votando aqui é se houve ou não 

alteração da situação analisada anteriormente, três meses antes do novo 

requerimento.  

 

Por fim, a sra Larissa disponibilizou o r. relatório ao Conselho para fins de apreciação 

da demanda relativa à convocação ou não do empreendimento. 

 

DA ANÁLISE E PARECER DA RELATORA – GABRIELA MAFRA 

BARRETO 

 
A i. Relatora apresentou parecer constando um breve histórico mencionando o 
primeiro requerimento administrativo por parte da AMALUX, tratando basicamente de 
supostas denúncias de poluição sonora e de impactos no trânsito, citando que na 
reunião do dia 18 de novembro de 2021, o parecer do relator Irlan Chaves de Oliveira 
Melo, conselheiro Titular do Setor Legislativo, teve como resultado o Indeferimento do 
Pleito formulado pela Associação de Moradores.  
 
Extrai-se do parecer da i. Relatora que em relação à alegada poluição sonora, restou 
demonstrado que em 20 de Agosto de 2021 que a SUFIS recebeu denúncia de 
poluição sonora e realizou diligência ao local, não constatando irregularidades no 
momento da vistoria.  
 
Quanto ao trânsito, foi mencionado parecer técnico elaborado pela BHTRANS do qual 
consta que foi identificado os problemas de “estacionamentos de veículos em frente a 
garagens, sobre as calçadas, nos pontos de embarque e desembarque - PED - do 
Sistema de Transporte Público Coletivo e nas esquinas, impedindo o raio de giro da 
linha 9104 (Sagrada Família Luxemburgo). 
 
Extrai-se do parecer da i. Relatora que em 01 de Setembro de 2021 a IBC Luxemburgo 
declinou da continuidade do projeto de extensão do empreendimento em terreno 
vizinho à construção da IBC Luxemburgo. 
 



 
 

 

A i. Relatora faz menção a novo estudo por parte da BHTRANS e relatório 
complementar da SUPLAN, concluindo que após todo este levantamento é 
compreendido que neste momento, seu parecer é favorável à convocação da IBC 
Luxemburgo (filial da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, de CNPJ 
18.829.333/0001- 93) situado à Rua Luiz Soares Rocha, 37, Bairro Luxemburgo, 
Regional Centro Sul, para avaliação de impacto de ruído e de trânsito para mitigação.   
 

Em apertado resumo, é o que temos até aqui. 

 

MEU PARECER 

Inicialmente, cumpre lembrar que após a leitura do parecer da i. Relatora, da fala do 

representante da AMALUX, dos comentários e considerações de alguns dos i. 

conselheiros, foi concedida a palavra ao Pr Daniel Mazoni quem nos informou de uma 

série de ações e movimentos espontâneos de iniciativa da igreja que não constam no 

requerimento apresentado pela AMALUX e que entendo serem importantes para uma 

adequada e justa análise dos conselheiros deste Conselho. 

 

Então, solicitei à igreja um relatório com estas ações e movimentos tomados a partir 

de julho de 2022, bem como solicitei por ofício à BHTRANS uma nova fiscalização e 

um novo estudo técnico considerando as medidas corretivas, proativas e preventivas 

tomadas pela Igreja para minimizar os impactos no trânsito local. 

 

Assim, com base neste relatório das medidas proativas da igreja e com o novo estudo 

técnico da BHTRANS a ser apresentado pela BHTRANS teremos melhores condições 

de analisar e votar o requerimento, uma vez que estaremos baseados em documentos 

e estudos atualizados. 

  

E como eu ainda não recebi uma resposta do ofício, quiçá informação sobre o 

acatamento do meu pedido de nova fiscalização e elaboração do estudo técnico, acho 

por bem sugerir que posterguemos para novembro de 2022 a análise e votação deste 

requerimento, uma vez que não acho justo e seguro votarmos com base em “novo” 

requerimento formulado com apenas três meses após termos votado a mesma 

matéria neste Conselho e com informações datadas de março de 2022. 



 
 

 

Cumpre lembrar ainda que o Pr Daniel Mazoni nos informou que a igreja e a AMALUX 

estão construindo uma relação harmoniosa para construção de soluções conjuntas 

para o bem do bairro, tendo nos informado de uma reunião com o Presidente da 

AMALUX e com alguns moradores do bairro e que referida reunião foi proveitosa, 

exitosa e frutífera.  

 

E se não bastasse o novo estudo a ser apresentado pela BHTRANS ser de muita 

importância, tal adiamento não implicaria em prejuízo a qualquer das partes, uma vez 

que, conforme nosso Regimento, outro requerimento somente poderia ser 

reapresentado no prazo de um ano, o que se daria em novembro próximo. 

 

Então é o que proponho aos i. conselheiros: adiamento para análise e votação do 

requerimento para a reunião de novembro próximo. 

 

Mas na hipótese da maioria dos membros não entender pelo adiamento, apresento 

parecer abaixo com base nas informações que nos foi passada pela i. Relatora e pelas 

informações trazidas pelo Pr Daniel Mazoni, quem falou em nome da Igreja Batista 

Central Luxemburgo na última reunião. 

 

OBJETO PRINCIPAL DO REQUERIMENTO - TRÂNSITO 

 
Trata-se de novo requerimento feito pela Associação de Moradores dos Bairros 

Luxemburgo e Coração de Jesus com fins de convocação da Igreja para apresentação 

de avaliação de impactos “com o objetivo de estabelecer medidas para mitigação 

deles”, ou seja, com o mesmo objeto do requerimento anterior. 

 

Para análise do assunto é importante trazermos ao conhecimento de todos os 

membros deste Conselho que bem próximo à Igreja Batista Central Luxemburgo 

existem vários outros empreendimentos instalados ali, tais como, dois grandes hotéis, 

sendo que apenas um destes possui 20 andares e uma grande academia de ginástica 

aberta ao público praticamente 24 horas por dia, três supermercados, dois shoppings, 

vários bares e restaurantes, farmácias, os quais causam grande impacto no trânsito. 



 
 

 

 

Importante ressaltar que estes vários empreendimentos, hotéis, supermercados, 

shoppings, bares e restaurantes, vários desses com música ao vivo durante toda a 

noite e início de madrugada, além de escolas, sacolão, farmácias, padarias, além de 

outros comércios de produtos e empresas prestadoras de serviços funcionam todos 

os dias da semana e em média de 12 a 16 horas por dia. 

 

E a igreja não. A Igreja funciona 3 dias na semana e tem quatro cultos, sendo um ás 

5ª feiras, das 19:30h às 21:30 h, um culto aos sábados, das 19:30h às 21:30 h e dos 

cultos aos domingos, um das 10 h as 12 h e o outro das 18h às 20 h. 

 

Assim, é de fácil conclusão que eventuais transtornos causados nos moradores 

daquele bairro não podem ser atribuídos apenas e exclusivamente à igreja, mas a 

todos os empreendimentos da região que funcionam todos os dias da semana e por 

12 a 16 horas por dia, ao contrário da igreja que possui cultos em apenas 3 (três) dias 

na semana e por apenas duas horas, repito. 

 

Não podemos também desconsiderar e esquecer a resposta dada pela BHTRANS no 

final de 2021 (Parecer Técnico no. 210/2021), através em solicitação realizada pelo 

COMPUR, in verbis:  

 
 
“No período da pandemia do COVD-19 até a presente data, não houve relatos 
de irregularidades no local, nem por moradores nem pela equipe técnica e 
de fiscalização da GEACE/BHTRANS.”  (negrito nosso) 

 
 

Consta ainda do último parecer que a igreja Batista Central Luxemburgo paga aluguel 

de 200 (duzentas) vagas de estacionamentos nos hotéis para os seus frequentadores, 

minimizando assim impactos no trânsito e em locais de estacionamentos aos 

moradores.  

 
 



 
 

 

Não se pode olvidar que após a fiscalização ocorrida em março de 2022, a BHTRANS 

emitiu novo relatório do qual consta 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.” 

 

Assim, desculpem repetir, para evitar uma análise equivocada por parte dos membros 

deste Conselho, achei por bem expedir ofício à BHTRANS requerendo nova 

fiscalização, apresentação de novo estudo técnico e respectivo relatório, o que ainda 

não ocorreu. 

 

Daí eu achar prudente aguardarmos este novo estudo técnico, considerando que a 

igreja nos informou de reuniões com representantes da AMALUX, reunião essa que 

foram apresentadas várias ações e medidas espontâneas da igreja para solução dos 

impactos e transtornos causados nos dias de cultos na igreja.   

 

Algumas das medidas e ações espontâneas tomadas pela Igreja 

a partir de julho de 2022 

 
Conforme mencionado, achei por bem solicitar à igreja uma relação das ações, 

medidas e movimentos tomados de forma espontânea pela mesma para minimizar os 

problemas gerados no trânsito nos dias de cultos e/ou de eventos. 

 

SOLICITAÇÃO DE APOIO JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 

 

BHTRANS 

 

 



 
 

 

Visando a melhor identificação das vias e segurança dos pedestres, a Central de forma 

proativa solicitou junto à BHTRANS o reforço das demarcações viárias tais como faixas de 

pedestre, indicações de “PARE” e indicações do sentido de fluxo de veículos.   

 

Além disso, também foi solicitado pela igreja a identificação de todas as portas de garagem 

dos imóveis próximos a Central.  (a igreja ofereceu pintar às suas próprias expensas as 

demarcações das garagens)  

 

As solicitações acima foram registradas na BHTRANS no dia 12 de agosto de 2022 através 

do protocolo N°: 31.00380039/2022-47 e estamos aguardando o retorno pelo órgão público 

 

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) 

 

Ciente do aumento de público e consequentemente o número de veículos em eventos 

especiais como conferências e seminários, foi adotado pela Central o procedimento de 

emissão de comunicado para PMMG conforme modelo abaixo. O comunicado enviado tem 

por objetivo informar a data do evento, público estimado, solicitar o reforço de segurança no 

local, apoio no trânsito e autuação de possíveis infrações de trânsito.  

 

O documento abaixo foi emitido para a Conferência Central realizada nos dias 25 à 28 de 

Agosto de 2022, sendo o mesmo protocolado junto a PMMG no dia 22 de Agosto de 2022. 

 

 



 
 

 

AÇÕES IMPLEMENTADAS 
 

 

Segue abaixo, relação de ações que foram implementadas em todos os finais de semana 

dos meses de Julho e Agosto/2022, bem como na Conferência Central realizada nos dias 25 

à 29 de Agosto de 2022. 

 

Domingo (10/07/2022) 

 

Início de identificação com cones e fitas zebradas em locais identificados pelas placas de 

trânsito como “proibido estacionar”. 

Locais:  

- Rua Luiz Soares da Rocha; 

- Rotatória Rua Guaicuí; 

- Esquinas das Ruas Silvéria Cândida Pinto e Prof. João Martins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo (17/07/2022) 

Implementado a OPERAÇÃO TRÂNSITO com suporte da equipe de voluntários denominada 

por “Legendários”, cujo objetivo é apoiar no fluxo de veículos na Rua Luiz Soares da Rocha, 

desembarque e travessia de pedestres. A equipe de comunicação da Central produziu um 

vídeo informativo alertando sobre a OPERAÇÃO TRÂNSITO, cujo objetivo é incentivar o 

uso dos estacionamentos e conscientizar a todos quanto ao respeito das leis de trânsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Domingo (24/07/2022) 

 



 
 

 

Aquisição e disponibilização de placas indicativas dos estacionamentos particulares 

contratados pela Central.  

 

As placas foram posicionadas em locais estratégicos, cujo objetivo é indicar a devida rota 

de acesso, facilitar o deslocamento no bairro e incentivar os motoristas quanto a utilização 

dos estacionamentos reduzindo o número de veículos estacionados nas ruas próximas a 

Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementação de cones em local identificado por placas de trânsito como “proibido 

estacionar”. 

Local:  

- Rua Eng. Teodoro Vaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
Quinta-feira (25/08/2022) 

 

Devido a conferência Central, foi mobilizado uma equipe de 30 pessoas (Legendários) para 

suporte e orientação do trânsito conforme imagens abaixo. Porém, constatamos que devido 

ao volume considerável de veículos, o aumento de voluntários não foi suficiente para 

proporcionar a adequada vazão no trânsito nas vias próximas a Central Luxemburgo. Com  

isso, houve um acúmulo de veículos nas vias ocasionando em lentidão no trânsito da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

Sexta-feira (26/08/2022) 

 

Em ação as dificuldades mencionadas no item anterior, a Central providenciou a 

identificação prévia de uma área específica para desembarque de passageiros na Rua Luiz 

Soares da Rocha. Conforme imagens abaixo, a ação foi efetiva e proporcionou uma 

considerável melhora no trânsito da região, não sendo evidenciado qualquer reclamação. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Identificação Preventiva de Garagens 

 

Conforme imagens abaixo, as garagens de imóveis próximos à Central estão sendo 

identificadas com o objetivo de prevenir motoristas de estacionar os seus respectivos 

veículos em portas de garagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO CENTRAL E AMALUX 
 

 

No dia 30/08/2022 (terça-feira), foi realizada uma reunião com os representantes da 

AMALUX, em especial o seu Presidente – Sr. Marcos Righi, onde foram abordados diversos 

tópicos relativos ao bairro como fluxo de veículos, medidas mitigatórias tomadas pela Igreja 

de forma voluntária, descentralização de prédios, ações sociais e etc.. 

 

 



 
 

 

 
Solicitação de Apoio CENTRAL x AMALUX 

 

Considerando a relevância de ações em conjunto com a Comunidade, a Central solicitou à 
AMALUX através de email enviado no dia 26/09/2022 um apoio junto a BHTRANS referente 
a solicitação mencionada no item 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL DE GASTRONOMIA DO LUXEMBURGO 
 

Como resultado imediato da aproximação da Igreja com os estabelecimentos comerciais 
instalados próximos a Central Luxemburgo, fomos consultados de forma prévia pelos 
organizadores com o objetivo de evitar grandes eventos simultâneos que ocasionem na 
sobrecarga de trânsito na região. 

 

Diante disso, a Central emitiu uma carta de ciência conforme imagem abaixo e se prontificou 
de forma voluntária a disponibilizar toda a estrutura de sua “Operação Trânsito” para apoio 
durante a realização do Festival de Gastronomia. Essa ação visa impedir que veículos sejam 
estacionados em locais proibidos, vagas de garagem e esquinas. 

 

Além disso e preservando pela clara comunicação com a AMALUX, a Central enviou a carta 
de ciência do evento para o conhecimento do Presidente da Associação (Sr. Marcos Righi) 
conforme email anexado abaixo. 



 
 

 

 
Evidências fotográficas da ação voluntária executada pela Central durante o evento 
mencionado acima. 

 

  



 
 

 

  
 

 

PONTOS DE ATENÇÃO 
 

A Central tem efetuado um trabalho de monitoramento do trânsito na região durante os dias  

e períodos em que não há atividades no prédio Central Luxemburgo. Tal monitoramento tem 

evidenciado a existência de infrações de trânsito, acúmulo de veículos e lentidão nas vias 

do bairro conforme imagens abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

PRÓXIMAS AÇÕES DA CENTRAL 
 

 

Em complemento as ações de trânsito e prezando pelo cuidado com a vizinhança, a Central 

de forma proativa e zelosa fez contato com a proprietária do imóvel (Sra. Maria Célia) 

localizado na Rua Prof. João Martins, 11 no dia 03/07/2022 através da Empresa P7 Eventos. 

O objetivo deste contato foi solicitar a devida autorização para pintura dos portões do imóvel, 

mesmo não tendo sido comprovado a execução dos inscritos por membro ou participante 

da Igreja. Porém, infelizmente, a proprietária não se disponibilizou para uma conversa com 

a Central, logo não executamos a pintura por falta de aprovação e permanecemos à inteira 

disposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Assim, entendo que devemos considerar todas as ações e medidas 
proativas por parte da igreja, as quais demonstram que juntamente 
com a Associação de Moradores, estão as partes chegando a uma 
solução sem a interferência do PODER PÚBLICO 
 
 
Entendo que várias das ações acima tomadas pela igreja são além das 
responsabilidades da mesma, porém, a igreja demonstrou sempre cuidar e tomar 
medidas para minimizar os transtornos principalmente no trânsito, a exemplo de 
alugar 320 vagas de garagens e disponibilizar voluntários com marcações nas ruas 
para orientar frequentadores e moradores do bairro para melhor fluir do trânsito, além 
de descentralizar os cultos para outras regiões da cidade. 
 



 
 

 

E quanto a questão de ruídos ou poluição sonora, entendo que esta questão já restou 
bem decidida quando da votação do último requerimento quando o relator demonstrou 
de forma clara (vídeo) que comprova que o som dos cultos não ultrapassam as portas 
e o isolamento sonoro.   

 
CULTOS PRESENCIAIS  
 
É incontroverso que na Igreja Batista Central do Luxemburgo se prestam cultos 

apenas em 3 (três) dias na semana, quais sejam, na quinta feira, das 19:30 h às 21:30 

horas, aos sábados das 19:30 h às 21:30 horas e aos domingos, dois cultos, um das 

10 h às 12 horas e o outro das 18 h às 20 horas. 

 

Assim, é importante analisarmos que a questão de impacto no trânsito não é de 

responsabilidade exclusiva da igreja, mas de todos os outros empreendimentos 

situados no mesmo local, tais como os dois hotéis, três supermercados, bares, 

restaurantes, academia de ginástica, lojas e pequenos comércios que funcionam em 

seis ou sete dias na semana e durante 12 a 16 horas ao dia. 

 

E se todos os empreendimentos causam impactos no trânsito, entendo que, a 

convocar a igreja para apresentar avaliação dos impactos, teremos que convocar 

todos os demais empreendimentos da região para apresentarem também avaliação 

de impactos. 

 

Outro ponto importante é que não se pode imputar à igreja a responsabilidade por 

veículos estacionados em locais proibidos. A uma que a igreja não tem qualquer 

responsabilidade por eventual infração praticada por um ou mais de seus 

frequentadores; 

E a duas porquê referidos veículos podem pertencer a pessoas que frequentam os 

outros empreendimentos e até mesmo podem pertencer aos próprios moradores do 

bairro, infratores das leis de trânsito ou que não se preocupam com os demais 

moradores vizinhos.   

 

Por fim, e aproveitando a fala de alguns dos i. membros e conselheiros do COMPUR, 

devemos observar que o assunto já foi debatido minuciosamente e exaustivamente 



 
 

 

neste Conselho, bem como que o problema é da estrutura do bairro com ruas estreitas 

o que representa a causa principal do problema. O conselheiro Luciano Medrado falou 

que este assunto já foi exaustivamente debatido aqui no COMPUR, que o processo 

do empreendimento foi debatido de forma minuciosa e criteriosa, que o correto é 

estimular a negociação entre as partes, uma negociação direta e pacífica, que parece 

que a igreja está cumprindo com todas as usas obrigações e que talvez os “fieís” 

estejam descumprindo as leis de trânsito, o que não implica em responsabilização da 

igreja, que se for esta a situação o COMPUR não pode fazer nada, enquanto a 

conselheira Suzana Rodrigues falou que o problema é da estrutura da cidade que foi 

criada com rus estreitas, que qualquer aumento de atividades causa impacto no bairro 

devendo, portanto, observarmos que quando a igreja instalou-se no bairro 

Luxemburgo não haviam os hotéis, supermercados, escolas, bares e restaurantes, 

academia e demais empreendimentos que se instalaram no bairro nos últimos 20 

anos.   

 

Importante também mencionar e lembramos que o Pr Daniel mencionou que a 

Associação de Bairros e a igreja estão tendo reuniões com o objetivo de chegarem à 

solução de mãos dadas, conjuntamente, o que é o ideal, conforme falou o conselheiro 

Medrado.   

 

Eu creio que será através deste trabalho conjunto e pacífico, através de conversas e 

reuniões entre os representantes da Associação e empreendimentos (todos do bairro), 

conforme vem acontecendo, que as partes chegarão mais breve a uma solução do 

problema e não através da intervenção deste Conselho que deve atuar na hipótese 

não cumprimento das obrigações, o que não é o caso em tela a meu ver.  

 
 

CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, entendo que se faz necessário aguardarmos o novo estudo 

técnico da BHTRANS, uma vez que o último se deu em março de 20222, não sendo 



 
 

 

correto e responsável avaliarmos e votarmos com base e informações pretéritas e 

amparadas em estudos e pareceres desatualizados. 

 

Assim sendo, mostra-se razoável adiarmos a análise e a votação para a reunião de 

novembro de 2022, quando entendo que já teremos o novo estudo técnico feito pela 

BHTRANS considerando as medidas tomadas pela Igreja Central nos últimos meses.  

 

Mas se a d. maioria dos participantes votarem para avaliação e votação nesta sentada, 

o que espero que não aconteça, manifesto meu entendimento pelo INDEFERIMENTO 

do pleito formulado no requerimento.  

 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022. 

 

 

Vereador Wanderley Porto 

Conselheiro Suplente COMPUR – Setor Legislativo 

 Representante da CMBH 



               GABINETE VEREADOR WANDERLEY PORTO

Ofício: Nº 270/2022

Belo Horizonte, 07 de Outubro de 2022

Ilmo. 
Josué Costa Valadão
Secretário de Governo
Secretaria Municipal de Governo

Assunto: Solicitação de estudo técnico visando a resolução do trânsito entorno da Igreja
Batista Central de Belo Horizonte (Unidade Central Luxemburgo).

Sr. Secretário,
Cumprimentando-o cordialmente, venho solicitar a vossa excelência, uma vistoria e um estudo
técnico, visando a resolução do trânsito entorno da Igreja Batista Central de Belo Horizonte
(Unidade Central Luxemburgo).

Considerando um histórico de denúncias, pedidos e solicitações da AMALUX aos órgãos públicos,
GEPUR |COMPUR, DIPF |SUFIS; GEACE, BHTRANS; sobre os permanentes impactos nas vias e
no trânsito local, da poluição sonora, dos problemas e dos conflitos recorrentes na vida dos
moradores locais, causados, com os eventos e cultos, a partir da construção do empreendimento
IBC Luxemburgo (filial da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, de CNPJ 18.829.333/0001- 93)
situado à Rua Luiz Soares Rocha (processo: 01-052.451/22-29). A solicitação se justifica, tendo em
vista todas as ações tomadas pela Central quanto ao trânsito no bairro Luxemburgo, nos meses de
Agosto, Setembro e Outubro/2022, conforme relatório anexo. 
Contudo, requeiro uma nova vistoria do trânsito no entorno da Igreja Batista Central de Belo
Horizonte (Unidade Central Luxemburgo), bem como um comparativo de todas as denúncias
recebidas após as ações tomadas pela Igreja, as quais se iniciaram em agosto de 2022.

Na certeza de obter um retorno positivo a esta demanda, agradeço e aguardo deferimento,
aproveitando para apresentar meu profundo respeito e estima.

Atenciosamente, 

Avenida dos Andradas, 3.100 | Gabinete A-310 | Santa Efigênia | Belo Horizonte | 30.260-900

www.wanderleyporto.com.br - ver.wanderleyporto@cmbh.mg.gov.br
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               GABINETE VEREADOR WANDERLEY PORTO

Ofício: Nº 273/2022

Belo Horizonte, 11 de Outubro de 2022

Ilmo. 
Josué Costa Valadão
Secretário de Governo
Secretaria Municipal de Governo

Assunto: Solicitação de demarcações viárias na Rua Luiz Soares da Rocha, altura do
número 37, Luxemburgo. 

Sr. Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, venho solicitar a vossa excelência, que seja feitas as
demarcações viárias na Rua Luiz Soares da Rocha, altura do número 37, Luxemburgo. 

A solicitação se justifica, reiterando o protocolo de número 31.00380039/2022-47, a via necessita
de reforços nas demarcações, tais como faixas de pedestres, identificações das garagens e
indicações de Pare e sentido de fluxo de veículos. 

Na certeza de obter um retorno positivo a esta demanda, agradeço e aguardo deferimento,
aproveitando para apresentar meu profundo respeito e estima.

Atenciosamente, 

Avenida dos Andradas, 3.100 | Gabinete A-310 | Santa Efigênia | Belo Horizonte | 30.260-900

www.wanderleyporto.com.br - ver.wanderleyporto@cmbh.mg.gov.br
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