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PARECER TECNICO

Ref.: Análise e deliberação do Dossiê de Tombamento do bem cultural localizado à Rua Fernandes Tourinho, 73 (zona fiscal
001, quarteirão 001, lote 005W) pertencente ao Conjunto Urbano em Estudo Região da Savassi,

HISTORICO

O presente parecer, referente ao bem culturalsituado à Rua Fernandes Tourinho,T3 (zona fiscal 00'1, quarteirão 001, lote 005W)
pertencente ao Conjunto Urbano em Estudo Região da Savassi, foi desenvolvido tendo como base o extenso e minucioso dossiê
de tombamento de trinta e oito páginas, ricamente ilustrado por inúmeras fotografias de todos os detalhes do bem cultural, elaborado
pela equipe técnica da DPCA formada pela arquiteta urbanista Laura Beatriz Lage, a historiadora Bruna Aparecida Mendes de Sá
e a estagiária de arquitetura Marcela Dias.

O bem cultural em pauta, teve aberto seu processo de tombamento em 2410212006. Em reunião realizada em 1510212006, foi
apresentado ao CDPCM/BH - documento relativo ao imovel lindeiro, situado na Rua Fernandes Tourinho, 61 e, por meio da
deliberação n0014/2006, publicada no Diário OÍicial do Municipio/DOM em 23/02/2006, o CDPCM-BH aprovou a abertura de
processo de tombamento tanto para o imovel de número 61 como também para o bem cultural objeto deste parecer, de número 73.

Em 14 de julho de2022foi apresentada carta de anuência ao tombamento da ediÍicação em pauta, na qual a proprietária manifesta
sua "concordância com a continuidade do procedimento em andamento junto a essa douta Diretoria, visando o tombamento do
imovel de minha propriedade, localizado à rua Fernandes Tourinho, 73, Funcionários", juntamente com documentação e
informações a fim de subsidiar a elaboração do dossiê de tombamento e deste parecer.

No dia 11 de novembro de 2022 foi realizada vistoria pela equipe técnica da Diretoria de Paúimônio Cultural na edificação. Na

sequência foi elaborado o dossiê, referente ao processo administrativo de n.o 01.023065.06.91, que tem por objetivo constatar o
valor cultural e urbanístico específico do imovel em questão para subsidiar a sua proteção por meio de tombamento, ação que

também conúibui para a preservação da paisagem e ambiência urbana da região da Savassi, onde o imovel encontra-se situado.

A DPCA encaminhou o dossiê de tombamento acima referido para subsidiar esse parecer e a decisão do CDPCM-BH acerca do
grau de proteção do imovel, explorando o seu valor cultural a fim de garantir a sua proteção por meio de tombamento, conforme
estabelecido na Lei n0 3.802 de 06 de julho de 1984, que organiza a Proteção do Pakimônio Cultural do Município de Belo Horizonte.

A EDTFTCAÇÃO

A casa da Femandes Tourinho, 73 encontra-se na região da Savassi, área de grande evidência na cidade. Area caracterizada
inicialmente pelo uso residencial, mas que ao longo do século passado adquiriu um perfil de centro comerciale de lazer. As poucas

edificações que ali se encontram guardando referências para a memoria da cidade, normalmente se encontram dispersas, entre
novas edificações verticalizadas ou entre ediÍicaçÕes já bastante alteradas tanto em relaçâo ao uso original, quanto em relação à
arquitetura.

Ao lado da edificação da casa tem-se o imóvel de número 61, de estilo eclético, que contribui para a manutenção de uma ambiência
e paisagem urbana que ainda guarda vestígios da memoria da Belo Horizonte da primeira metade do século XX.

A casa da rua Femandes Tourinho, T3 foi edificada entre'1938 e 1940, sua fachada principal apresenta caracteristicas ainda
conservadas marcantes do estilo arquitetônico Art Deco. A firma responsável pela elaboração do projeto à época foi o "Escritorio de
Arquitetura A. Santana e Cia Ltda." A fachada Íaz o uso dos elementos inspirados no expressionismo e a volumetria valoriza o

;imples e geométrico com jogos de volumes, com poucos elementos, sobriedade, limpeza ornamental e valorização do concreto.

\ ediÍicação possui dois pavimentos e um acréscimo nos fundos do lote. Possui planta oblonga e compacta, implantada em um

erreno quadrangular. Há afastamento frontal com revestimento de piso em pedra. Originalmente, o fechamento frontal apresentava
yadil sobre mureta baixa, com portão de entrada metálico trabalhado, sendo posteriormente substituído por um muro alto de
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alvenaria e por portão de entrada de metálico, Há pequenos afastamentos nas laterais, sendo a láteral direita totalmente livre. O
afastamento lateral esquerdo é parcialmente ocupado. Seu embasamento, assim como a escada de acesso à varanda, é revestido
com a mesma pedra do afastamento frontal.

Na fachada principal há frisos veúicais e horizontais, que acompanham a curvatura presente. As janelas de abrir em três folhas são
em esquadria de madeira pintada, vedação em vidro e grade externa metálica kabalhada com elementos geométricos. Há diferentes
modelos de grades na fachada principal. As portas de acesso à casa são em madeira com vedação em vidro e gradil metálico. No
primeiro pavimento há uma varanda que leva ao acesso principal. A posição escada que leva à varanda foi modificada e Íoram
inseridos volumes escalonados na porção inferior da fachada principal.

A organização interna da edificação se mantém conforme projeto com poucas intervenções. No primeiro pavimento há uma varanda
que acessa o hall de entrada e sala de estar. Na parte intermediária localiza-se a sala de jantar e sala de almoç0. Na porção posterior
há um quaúo de costura, uma cozinha, uma lavanderia interna e um lavabo. No hall há uma escada de madeira para acesso ao
segundo pavimento. 0 guarda-corpo também é em madeira. O segundo pavimento é constituído na porção frontal por dois quartos.
Na porção intermediária localiza-se o hall de escada, quarto, corredor e, ao fundo, outro quarto e banheiro.

Na porção posterior do tereno, há um pequeno acréscimo com função de deposito, piso cimentado, pequena área permeável, uma
lavanderia externa coberta e caixas d'água. A cobertura do imóvel principal é em telha cerâmica, escondida por platibanda. O anexo
ao Íundo e a lavanderia possuem cobertura em telha de Íibrocimento.

A edificação ao lado direito do bem em questâo não possui interesse de preservação devido ao seu alto grau de descaracterizaçáo.

ANALISE

O imóvel da Rua Fernandes Tourinho, 73 e a ediÍicação tombada construída nos anos 1910, que fica ao seu lado e que harmoniza
com a edificação em análise, se reforçam mutuamente como referências remanescentes da ambiência que caracterizou esta parte

da Savassi na primeira metade do século passado.

A casa em análise e sua vizinha, de número 61, apesar de apresentarem estilos diferentes, caracterizam-se pela implantação
semelhante, com jardins frontais e mantêm harmonia volumetria e estilística, no caso o art déco e o ecletismo, que preencheram as
paisagens de Belo Horizonte em meados do século passado.

A casa em análise ainda é utilizada como residência unifamiliar. Apesar da ambiência atual do entorno do bem cultural em pauta

apresenta-se heterogênea, fragmentada e não idêntica à que existiu em meados do século passado, com a preservação das duas
casas, abre-se a perspectiva de manutenção de elementos e referências físicas pelos quais a região permanecerá reconhecida por
parcela dos habitantes da cidade e por moradores locais como portadora valores afetivos ligados aos seus vários lugares de
memória.

Conforme demostrado no dossiê de tombamento o bem cultural em pauta, construído há aproximadamente oitenta anos, constitui
referência de um lugar de memória, possuindo assim valor para ser reconhecido como patrimônio, não somente por determinada
parcela dos moradores mais antigos do bairro, mas também pelos demais moradores da cidade.

0 dossiê de tombamento contextualizou a edificação da Rua Femandes Tourinho 73 como portadora de valores de signiÍicância.
Os documentos e informaçôes nele reunidos permitiram a construção de um quadro demonstrativo desses valores de significância
cultural do imóvel, como os valores historicos, estéticos e identitárioslafetivos/sentimentais do bem cultural em pauta.

Dessa forma, o material reunido no dossiê de tombamento atribuiu significativa importância historica à edificação da Rua Fernandes
Tourinho 73, sendo o mesmo um exemplar em bom estado de conservação para ser preservado e mantido na cidade de Belo
Horizonte, por expressar uma referência à identidade da região e dos seus grupos sociais, devendo assim ser reconhecido como
patrimônio cultural da cidade.
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CoNSIDERAçÔES FTNATS E VOTO

O bem cultural da Rua Femandes Tourinho 73, por suas características construtivas, constitui-se em uma reÍerência da época.
Trata-se, portanto, de um lugar de memória, evocadora de um tempo passado e ao mesmo tempo elemento participante da dinâmica
social e cultural da atualidade, e, portanto, apropriada como referência para a identidade do local, considerando os grupos sociais.

Desta forma, conforme demonstrado no dossiê de tombamento elaborado pela equipe técnica da DPCA/FMC, o bem cultural possui
valor para ser reconhecido como patrimônio, não somente por determinada parcela dos moradores mais antigos da região da
Savassi, mas também pelos demais moradores da cidade.

Conforme demonstrado no dossiê de tombamento elaborado pela equipe técnica referida no início deste parecer, o bem cultural em
questão possui um vasto conjunto de valores que o qualifica para ser reconhecido como patrimônio cultural de Belo Horizonte.

Assim sendo, estando o processo absolutamente regular e fundamentado na legislação vigente, conforme os numerosos
argumentos apresentados no dossiê de tombamento apresentado, somos os favoráveis ao tombamento do imóvel situado na Rua
Fernandes Tourinho 73 e recomendamos a adoção das diretrizes de intervenção listadas no seu dossiê de tombamento.

Salvo melhor juízo deste Deliberativo, este é o nosso parecer,

Belo Horizonte, 30 de2022

e Empresarialde Minas.
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