
   Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR 

PARECER DO RELATOR 

Processo: BHDIGITAL 31.00005859/2020-72    

Empreendimento: Fenacouro Promoções e Eventos Ltda – Feira do 
Mineirinho  

Localização: Av. Antônio Abraão Caram, 1000 - Bairro São José – Regional 
Pampulha.  

 
Refere-se a solicitação licenciamento urbanístico da Feira do Mineirinho, 
ocupando área de 7.890m², na área do Ginásio do Mineirinho.   A área total do 
terreno é de 87.189,69m² , estando disponíveis internamente 815 vagas para 
automóveis e motos, 3 vagas de carga e descarga e 97 para bicicletas. 
 

A atividade principal do empreendimento é a organização de feiras, exposições 

e festas - Gestão de Espaços para exposição, feiras e congêneres, para uso de 

terceiros.  

Está enquadrada para licenciamento urbanistico como serviço de uso coletivo, 

identificada no Anexo XIII da Lei 11.181/2019  com área maior que 6.000m²; 

edificações com área de estacionamento maior que 10.000m2 ou com mais de 

400 vagas; Casa de Shows e Espetáculos.  

Com base na análise do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV foram 
definidas dez condicionantes a serem cumpridas para o licenciamento: 
 

 Regularizar junto à SUREG o bloco existente da edificação onde 
funciona a Fenacouro, objeto desse licenciamento;  

 Implantar Plano de Comunicação do empreendimento;  

 Apresentar anuência prévia do IPHAN e IEPHA para a regularização das 
edificações junto à SUREG. Anuência da DPCA está concedida no 
âmbito deste licenciamento;  

 Demarcar vagas destinadas aos veículos leves, motos, PMR, idosos e 
carga e descarga; 

 Implantar bicicletário com capacidade para acomodar, no mínimo, 10 
bicicletas, próximo ao portão 8;  

 Implementar campanha educativa com o tema "Álcool e Direção”;  

 Retirar os engenhos publicitários e adequar a placa indicativa da Feira;  

 Substituir as lonas de cobertura existentes por outras soluções conforme 
projeto previamente aprovado pela DPCA;  

 Promover a limpeza dos resíduos produzidos no entorno do quadrante 
do empreendimento;  

 Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos Especiais - PGRSE 
conforme aprovado pela SLU.  

 



Voto 

Considerando os documentos integrantes do processo e principalmente, a 
análise do EIV, meu voto é favorável ao pretendido licenciamento, atendidas as 
condicionantes definidas, principalmente a referente à anuência prévia do 
IPHAN e IEPHA para regularização das edificações.    

 

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2020 

 

 

Rogério Carvalho Silva 
Conselheiro  


