
296ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPUR
29 DE SETEMBRO DE 2022

No dia vinte e nove de setembro 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 sexta (296ª) 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, Jean Mattos Duarte, Pedro
Ribeiro de O. Franzoni Grossi, Ana Paula Fernandes Viana Furtado, Vereador Bráulio Lara,
Maria Consuelita Oliveira, Fernando Santana da Silva, Leirson Arnes Cunha, Esterlino
Luciano Campos Medrado. Estiveram presentes, também, os seguintes Conselheiros
Suplentes: Laura Rennó Tenenwurcel, Patrícia de Castro Pretti, Tomás Alexandre Ahouagi,
Rafael Rangel Giovanini, Gabriela Mafra Barreto,  Elisabete de Andrade.

1. Informes e manifestações gerais: O conselheiro José Júlio deu início à reunião,
informando sobre a realização das reuniões dos FADES e ressaltando o cronograma das
reuniões. Informou também sobre o início das inscrições para a participação na VI
Conferência Municipal de Política Urbana e divulgou o site oficial da VI CMPU. 3.
Aprovação da Ata da 294ª Reunião Ordinária (14/07/2022): Sem manifestações
contrárias, a ata foi aprovada pelo Plenário. 2. Aprovação da Pauta: O conselheiro
Vereador Bráulio Lara sugere a inversão da pauta trazendo a matéria 4.2. Matéria:
Convocação do empreendimento Igreja Batista Central Luxemburgo para o início da pauta.
O José Júlio coloca em análise pelo plenário, não houve manifestações contrárias, a pauta
foi aprovada pelo Plenário com a inversão sugerida. 4. Matéria: Item 4.1. Convocação do
empreendimento Igreja Batista Central Luxemburgo. - Nº do Processo:
01-052.451/22-29 - Interessado: Associação de Moradores e Amigos dos Bairros
Luxemburgo e Coração de Jesus - AMALUX - Relatoria: Gabriela Mafra Barreto - A
Gerente Executiva do COMPUR faz uma breve apresentação do relatório técnico,
explicando a solicitação da AMALUX, o contexto urbanístico inserido, o enquadramento legal
(Art. 343 da Lei 11.181/19) e o relatório da BHTRANS. O conselheiro José Júlio
complementa que neste momento não estão sendo avaliados os impactos, o que está em
discussão é se o COMPUR convocará ou não o empreendimento para o licenciamento com
intuito de mitigar os impactos. A conselheira Gabriela Mafra Barreto faz a leitura do parecer
do sendo favorável à convocação do empreendimento. Após amplo processo de discussão,
com falas dos conselheiros do COMPUR, falas de representantes da AMALUX e falas dos
representantes da Igreja Batista Central Luxemburgo, o conselheiro Vereador Wanderley
Porto faz pedido de vistas ao processo, que é concedido conforme previsto no regimento.
4.2. Matéria: Discussão Temática - Saneamento e soluções baseadas na natureza. - O
Diretor de Análise De Licenciamentos Urbanísticos Especiais da SUPLAN, Isaac de
Medeiros fez uma apresentação sobre a política municipal de saneamento, com breve
histórico e trouxe informações atualizadas sobre os projetos que têm sido desenvolvidos
pela PBH com soluções baseadas na natureza. Trouxe informações sobre o conceito,
regulamentação e aplicabilidades. Alguns conselheiros se manifestaram fazendo
observações acerca da temática e contribuindo para a riqueza do debate. 4.3. Matéria:
Discussão Temática - Lei de Liberdade Econômica - Lei 13.874/19. Devido ao horário
esta discussão temática será incluída na pauta da próxima reunião. 5. Assuntos gerais. O
conselheiro José Júlio informa que a matéria do item 4.3 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.


