
295ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPUR
25 DE AGOSTO DE 2022

No dia vinte e cinco de agosto 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 quinta (295ª) 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, Thaís Braga Melgaço de Morais, Rogério Carvalho Silva,
Andrea Scalon Afonso, Ana Paula Fernandes Viana Furtado, Vereador Bráulio Lara, Marcelo
Franco Porto, Maria Consuelita Oliveira, Augusto Diniz de Ulhoa Cintra Schnmidt, Benedita
Dias dos Santos Souza, Fernando Santana da Silva, Leirson Arnes Cunha, Esterlino Luciano
Campos Medrado. Estiveram presentes, também, os seguintes Conselheiros Suplentes:
Pedro de Freitas Maciel Pinto, Laura Rennó Tenenwurcel, Rodrigo Nunes Ferreira, Tomás
Alexandre Ahouagi, Carolina Gasparini Barbosa Heller, Trícia Mota Zandim, Elisabete de
Andrade, Edneia Aparecida de Souza, Hélcio Neves da Silva Jr.

1. Informes e manifestações gerais: O conselheiro José Júlio deu início à reunião,
informando que foi publicado no DOM os representantes dos FADES e informando o
cronograma das reuniões. Lembrou ainda que o COMPUR terá reunião extraordinária na
próxima semana para discussão do Regimento da VI Conferência Municipal de Política
Urbana. Conselheiro Fernando Santana e Vereador Braulio Lara trazem a importância de
discutir atividades que geram impactos no cotidiano dos moradores. 2. Aprovação da
Pauta: O conselheiro José Júlio sugere a inversão da pauta, passando o item 4.1 para o
último item da pauta e não houve manifestações contrárias, a pauta foi aprovada pelo
Plenário. 3. Aprovação da Ata da 293ª Reunião Ordinária (30/06/2022): Sem
manifestações contrárias, a ata foi aprovada pelo Plenário. 4. Matéria: Item 4.1.
Atualização de Parecer de Licenciamento Urbanístico - PLU 08/2013. Processo
01-101.705/12-10. Empreendimento: Praça dos Amores Alto Buritis Ltda. - Clube
Chalezinho. Interessado: Ralph Sousa Nilo de Araújo Marcellini - Relatoria: Márcio
Croso. Pedido de vistas: Vereador Bráulio Lara - O conselheiro Bráulio Lara faz a leitura
do parecer do pedido de vistas sendo favorável ao processo de Licenciamento Urbanístico e
sugerindo complementação a duas condicionantes. Após amplo processo de discussão, o
parecer do pedido de vistas do conselheiro vereador Bráulio Lara foi colocado em votação, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Item 4.2. Autorização para exercício de atividade
de Grupo III - Restaurante GR Serviços e Alimentação LTDA - Processo SIGESP
55-079.825/22-09. Interessado: Fernando Benevides de Souza - Relatoria: Esterlino
Luciano Campos Medrado - O técnico da SUPLAN apresentou a solicitação aos
conselheiros, com breve explicação do contexto, justificando o parecer técnico favorável. O
conselheiro Esterlino Luciano Campos Medrado, apresentou o parecer, ressaltando que não
há na região próxima atividade semelhante que possa atender ao hospital, sendo assim
favorável à autorização. O parecer foi colocado em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade o relato do conselheiro Esterlino Luciano Campos Medrado que se manifesta
FAVORÁVEL à emissão de autorização para exercício da atividade do grupo III,
Fornecimento De Alimentos Preparados Preponderantemente Para Empresas (CNAE
562010100) com mais 500m², para o imóvel lote 001, quarteirão 039, zona fiscal 109,
localizado na Avenida Jose de Patrocínio Pontes, nº 1355, Bairro Mangabeiras - Regional
Centro-Sul. Item 4.3. Relatório de Estudo de Impacto de Vizinhança - REIV Interseção
das Av. Cristiano Machado e Waldomiro Lobo e Adjacências - Processo:
31.00247851/2022-08 - Regional Norte - Interessado: Superintendência de
Desenvolvimento da Capital (Sudecap) - Relatoria: Leonardo Amaral Castro - O diretor



de Análise de Licenciamentos Urbanísticos Especiais, Isaac Medeiros, apresentou o REIV.
O relator Leonardo Amaral Castro fez a leitura do seu relatório ressaltando que a principal
premissa do projeto foi a de promover o cruzamento viário em desnível, a fim de sanar os
problemas de capacidade da interseção forçada e melhorar a experiência do usuário:
pedestres, ciclistas, passageiros e motoristas.O relator informou então que após análise dos
documentos disponibilizados, da legislação pertinente, manifestava-se pela aprovação do
Relatório do Estudo de Impacto de Vizinhança – REIV nº 0925/22, atendidas todas as
condicionantes apresentadas. Após amplo processo de discussão em que foram pontuadas
a necessidade de melhoria na mobilidade ativa, necessidade de redução do tempo no
trânsito, questões relacionadas à sustentabilidade e previsão de demais obras que estão
previstas com intuito de melhorar a acessibilidade, o conselheiro José Júlio coloca em
votação o parecer do relator Leonardo, tendo obtido dezesseis votos favoráveis e quatro
abstenções, o COMPUR aprovou o relatório. Item 4.4 Discussão Temática - Saneamento
e soluções baseadas na natureza - Devido ao tempo curto de 20 minutos restantes
definiu-se realizar a Discussão Temática na próxima reunião já que o debate é de extrema
importância. 5. Assuntos gerais. O conselheiro José Júlio informa que a matéria do item
4.4 retornará à pauta da próxima reunião para discussão 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.


