
Relatório acerca da Análise de Relatório de Estudo de Impacto de Vizinhança - REIV 
Nº 110.047/19. Processo: 01-110.047/19-06. Empreendimento: Esporte Clube 

Ginástico. Relatoria: Filipe Marcos Horta Nunes. 
 

O Empreendimento: Reforma da estrutura atual (6.581,27 m2) e Ampliação em 

9.331,76 m2 das edificações do Clube Ginástico, com a implantação de um centro 

comercial voltado para a Avenida Afonso Pena e para a Praça Milton Campos, bem 

como o estabelecimento da Arena Ginástico, que se destinará a prática de esportes e 

realização de festas, eventos e shows com capacidade para 2.500 pessoas.  

Breve Histórico: O processo iniciou-se com o protocolo da documentação referente à 

OLEI-482U-2018 passando à análise dos órgãos regulatórios intervenientes. A SLU 
(PT01/2019-25/09/19 e PT02-22/06/20), manifestou-se com pedidos de adequações 

que foram respondidas e atendidas pelo empreendedor. Aprovou o PGRSE com 05 
notas para atendimento durante operação do empreendimento. A SUREG (pareceres 
de 14/10/19 e 23/07/2020) solicitou adequações técnicas do projeto arquitetônico. 

Adequações/Informações estas que foram consolidadas no parecer da SUPLAN do dia 

06/05/21 que ratifica o entendimento da Comissão de Interface. A SMOBI (RT EI DGAU-
SMOBI nº 114/2019 e RT 058/2020) também se manifestou favorável ao EIV após 

atendimento de adequações/informações requeridas. A BHTRANS (PT 518/2019 e PT 
313/2020) manifestou-se favorável à concessão da Licença Urbanística, vinculando 

a esta 14 condicionantes a serem atendidas durante e até 180 dias após a PLU. A 

SUPLAN (pareceres PT de 03/10/19 e PT 01/04/21), após pedidos de 

adequações/informações atendidas pelo empreendedor, manifestou-se favorável ao 

EIV desde que mitigados os impactos urbanísticos através de 09 medidas indicadas. 

Voto: Os esforços destinados ao desenvolvimento responsável em áreas urbanas 

geralmente se concentram na compreensão e gestão de fatores que influenciam todos 

os aspectos da saúde e do bem-estar. O empreendimento em análise caracteriza-se 

pelo importante acréscimo de sua área edificada, em mais de 140%. Contudo, foram 

atendidos os parâmetros técnicos normativos e legais avaliados pelos órgãos 

supracitados. O impacto arquitetônico, a meu ver positivo, vem otimizar a estrutura já 

consolidada do Clube Ginástico, agregando importantes elementos sociais como: 

acessibilidade e inclusão. Esta transformação do espaço remodela e valoriza uma 

região que hoje abriga prédios vazios e/ou subutilizados. Acrescento a proposição de 

incremento do aspecto integrativo paisagístico e social deste empreendimento com a 

praça Milton Campos, em alinhamento com o do art. 36 do atual plano diretor da cidade 

de Belo Horizonte (lei 11.181/08/08/2019), em seus § 1º e § 5º. Entende-se coerente a 

determinação da área denominada “Jardim Terreno Natural” localizada na face norte do 

projeto, em frente à praça Milton Campos, como área de fruição pública. Assim, deverá 



a mesma ser contemplada com a instalação de equipamentos que favoreçam o convívio 

coletivo e elementos paisagísticos adequados à esta finalidade. Justifica-se esta 

necessidade em razão da decorrente supressão de áreas integrantes da referida praça, 

indicadas no parecer técnico BHTRANS/DSV/GEDIV NO 313/2020-14/09/2020, para 

melhorias e mitigação de impactos previstos ao trânsito de veículos na região. 

Acompanho o parecer SUPLAN de 06 de maio de 2021 favorável à continuidade do 

processo de licenciamento urbanístico do empreendimento Esporte Clube Ginástico e 

sou favorável à aprovação do EIV apresentado desde que atendidas as condicionantes, 

notas e pareceres dos órgãos regulatórios supracitados bem como a proposta aqui 

contida.  


