
Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR

Processo administrativo nº 01-060.407/16-44

RECORRENTES: IMIX Monitoramentos

PEDIDO DE DILIGÊNCIA

Considerando o processo administrativo nº 01-060.407/16-44, cujo teor discute

o parcelamento do imóvel situado na Rua dos Moicanos 228, Bairro Pilar em

Belo Horizonte de Minas Gerais;

Considerando que o referido processo de parcelamento do solo foi instaurado

antes da vigência do novo Plano Diretor, cujas diretrizes iniciais foram emitidas

em 17/10/2016, enquadrando-se no processo como Loteamento pela Lei nº

7.166/96, tendo sido determinado a transferência de 15% em terreno externo à

gleba para fins de Equipamento Urbano e Comunitário;

Considerando o recurso apresentado pelo Recorrente, que pretende exercer o

Desmembramento do imóvel nos termos da Lei nº 9.074/2005, que dispõe

sobre a regularização de parcelamentos do solo e de edificações, mais

especificamente segundo o seu artigo 21, pelo qual se manifesta o presente

Conselho, conforme o artigo 84, II, do Plano Diretor de Belo Horizonte/MG, a

Lei nº 11.181/2019 e, ainda, propõe que seja efetuada a transferência do valor

em espécie correspondente aos 15% de seu imóvel;

Considerando que o local onde está situado o imóvel não há logradouros

residenciais que justifiquem a necessidade de instalar outros serviços públicos

na região, uma vez que está inserido na Área de Grande Equipamentos

Econômicos (AGEE)

Considerando que o posicionamento geográfico da empresa indica seu

isolamento das regiões centrais, o que se justifica pelo porte industrial das



instalações, as quais não seriam convenientes de situar-se no centro do

município de Belo Horizonte;

Considerando que a instalação de uma Equipamentos Urbanos Comunitários

(EUC) e/ou Espaços Livres de Uso Público (ELUP) em uma região de grandes

equipamentos, ensejará em um problema a ser resolvido no futuro, de difícil

solução devido a problemas ambientais, de ruídos e de segurança na

circulação de pessoas;

Considerando que o valor equivalente a 15% do imóvel seria melhor utilizado

se investido nos serviços públicos de saúde e educação já existentes no bairro

Pilar;

Requer seja o presente recurso baixo em diligência, para

consulta das demais secretarias de interesse do município, para se pronunciar

sobre a necessidade e conveniência de percepção de um terreno afastado e

inadequado para o recebimento de equipamentos públicos, sendo que poderia

receber a contraprestação em pecúnia para ser utilizada em suas respectivas

pastas.

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2023.

Vereador Braulio Lara – Representante Legislativo


