
Ao Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR.

Em 4 de novembro, me foi solicitada a relatoria da matéria Autorização para
exercício de atividade de Grupo III - Casa Rosa do Bonfim. Número do processo no
BHDIGITAL: 31.00433465/2022-32; Empreendimento: Casa Rosa Bonfim LTDA;
Localização: Rua Botelhos, nº90 (entrada pela rua Rua José Ildeu Gramiscelli, 301),
Bairro Bonfim; CNPJ: 36.630.370/0001-50.

HISTÓRICO

Em 4 de novembro de 2022, este conselheiro foi designado pela Gerência Executiva
do Conselho Municipal de Política Urbana – GEPUR para relatoria da Matéria:

ANÁLISE

Para exame do parecer técnico feito pela Subsecretaria Municipal de Planejamento
Urbano - SUPLAN sobre o tema, foram levadas em considerações legislações, como
a Lei 11.181/19 e seus anexos, bem como o conhecimento do conselheiro que assina
este documento, além de pedidos de informação à SUPLAN. Após a leitura do
parecer técnico, pode-se destacar que foram feitas, em suma, duas solicitações:

1. Ampliação da área de uso do empreendimento, passando-se de 99m² para
área superior a 100m²;

2. Inclusão de novo tipo de atividade a ser exercida no empreendimento: casa
de shows e espetáculos.

Conforme mencionado no parecer técnico da Suplan, para que tais solicitações
sejam atendidas, o(a) empreendedor(a) precisaria implementar um grande leque de
medidas mitigadoras.

O parecer técnico da Suplan apresenta, também, autuações por (i) operação
irregular (funcionamento como casa de show), em 19/08/2022; (ii) reforma de
imóvel em processo de tombado sem autorização da Prefeitura, em 12/07/2022; (iii)
e, em 21/05/2022, por geração de poluição sonora.

Em seguida, o parecer da Suplan faz uma breve e direta identificação e
caracterização sobre a localização do imóvel no que diz respeito a questões ligadas
à mobilidade urbana, acessibilidade1 e avaliação técnica sobre a infraestrutura do
imóvel. São apontadas diversas questões sobre as limitações do imóvel para
recebimento da demanda das atividades previstas no grupo III, tais como a ausência

1 Um dos apontamentos feitos pela Suplan é de a rua Botelhos (na altura do nº 90) é declivosa. Como
forma de trazer mais subsídios ao plenário do Compur, foi realizada consulta ao Mapa de
Declividades de BH. Nele, constatou-se que a inclinação média do quarteirão supra é de quase 31%.
A título comparativo, a declividade média de Belo Horizonte é 8,28%. Ou seja, a rua Botelhos tem
grande limitação para ser usada como saída de emergência, em alternativa à atual entrada e saída do
imóvel.



de espaço para estacionamento dentro do empreendimento, o que se faria
necessário para internalização da carga e descarga, grande limitação do imóvel à
acessibilidade das pessoas com deficiência, em especial às que utilizam cadeiras de
rodas, não há vedação física significativa que impeça a geração de poluição sonora e
o conflito que tais medidas terão com o processo de tombamento do imóvel.

Não obstante tais limitações e desafios ora apresentados, é preciso destacar o
importante - e único - papel que a Casa Rosa do Bonfim tem para a defesa e
promoção da cultura de e em Belo Horizonte, em várias frentes (territorial,
gastronômica, etc).

VOTO

Com base na análise dos documentos disponibilizados e da legislação pertinente,
do conhecimento do relator sobre o imóvel e do importante papel que a Casa Rosa
do Bonfim tem para nossa cidade, voto favorável ao Parecer Técnico enviado pela
SUPLAN, que recomenda o indeferimento do pedido do empreendedor para
inclusão de atividade a ser exercida no imóvel e destaca a possibilidade de permitir
ao empreendedor exercer a atividade de “Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas, com entretenimento (CÓDIGO CNAE
56.11-2-05.00)” em área máxima de 500m².

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2022.

_______________________________

Guilherme Lara Camargos Tampieri
Conselheiro Suplente – Representante do Setor Técnico

INSEA - Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável


