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R E L AT ÓR I O

T ÉC N I C O R E F ER E N T E A N Á L I S E D E P R O J ET O D E L E V A N T A M E N T O D O
A C R ÉS C I M O , L E I 9074/05 D E B EM C U L T U R A L T O M B A D O S I T U A D O N A R U A S I N VA L D E
S Á , 422, L O T E 01 4 , Q U A R T E I R Ã O 010 , Z O N A F I SC A L 125, P ER T E N C EN T E A O C ON J U N T O
U R B AN O B AI R R O C I D AD E J AR D I M.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Esse relatório refere-se à solicitação de projeto de levantamento do acréscimo pela Lei 9074/2005 de imóvel
tombado situado na Rua Sinval de Sá, 422, lote 014, quarteirão 010, Zona Fiscal 125, pertencente ao Conjunto
Urbano bairro Cidade Jardim.
O processo foi aberto na Secretaria Adjunta de Regulação Urbana com nº 01-050461-19-06. O primeiro ofício de
resposta da DPCA, Ofício DPAM-FMC/SUREG nº 805/2019, de 22 de julho de 2019, informou que previamente à
análise do projeto de regularização deveria ser atendida a Deliberação do CDPCM/BH nº. 013/2005, publicada no
Diário Oficial do Município de 05 de julho de 2005, que determinou:
pela elaboração de projeto de restauração do imóvel que contemple o restabelecimento de suas
características essenciais - volta das esquadrias, cobogós e demais elementos retirados do referido bem
cultural. O referido projeto deverá ser encaminhado ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do
Município de Belo Horizonte para apreciação e deliberação. (Deliberação do CDPCM/BH nº. 013/2005,
DOM, Ano: XI - Edição N.: 2395)

A proprietária apresentou recurso à resposta da DPCA e solicitou que a questão fosse analisada pelo CDPCM/BH.
Em seguida, a FMC solicitou parecer jurídico à Procuradoria Geral do Município, visando embasar o
posicionamento da DPCA e do CDPCM/BH. O parecer jurídico foi apresentado por meio do Ofício GABSMC/PGM/nº 079/2020, esclarecendo que:
Uma vez solicitada a regularização da edificação em tela, caso ela não corresponda ao projeto
anteriormente aprovado, deverá atender às deliberações do CDPCM/BH, o qual exige a aprovação e
implementação prévias de projeto de restauração do imóvel tombado anteriormente à análise do pedido
de regularização da edificação, tal qual hoje existente, vez que não contemplado no Mandado de
Segurança nº 7571937-09.2005.8.13.0024.

Em 14 de julho de 2020 a DPCA realizou vistoria na edificação da Rua Sinval de Sá, 422 para verificar se a obra
realizada após o projeto de 2005 correspondia ao projeto aprovado. A partir dessa vistoria, verificou-se que a obra
não seguiu fielmente o projeto apresentado. Assim, passamos a considerar o entendimento da PGM, segundo o
qual deverá ser atendida a deliberação 013/2005. Entendemos, ainda, que caberia ao CDPCM/BH definir a
abrangência do projeto de restauração.
CRONOLOGIA DOS PROCESSOS:
13 de dezembro de 1957: aprovação do projeto original de autoria de Henri Friedlaender;
12 de abril de 1973: concedida certidão de baixa de construção;
30 de novembro de 2004: é emitido pelo órgão gestor do patrimônio, laudo de grau de proteção informando tratarse de imóvel com 2ª grau de proteção - Registro Documental;

17 de março de 2005: é protocolado pela proprietária o registro documental do imóvel;
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12 de abril de 2005: enviada carta à proprietária do imóvel, Sra. Maria Vitória Soares Nogueira, informando que a
deliberação sobre a análise do registro documental se daria em reunião do CDPCM-BH a ser realizada em data a
ser definida;
27 de abril de 2005: por não constar na informação básica do imóvel ressalvas quanto à proteção cultural, a
proprietária obtém na Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana a aprovação e o alvará de construção
um para um projeto de modificação com acréscimo;
02 de maio de 2005: é emitido o Alvará de Construção;
10 de maio de 2005: o órgão gestor do patrimônio cultural aciona a fiscalização da Prefeitura ao receber denúncia
de obra em andamento no imóvel, sendo em seguida constatada a existência do alvará de construção;
12 de maio de 2005: é enviado pelo órgão gestor do patrimônio cultural um ofício à Secretaria Municipal Adjunta
de Regulação Urbana solicitando a cassação do alvará;
24 de maio de2005: a Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana declara a nulidade do alvará de
construção;
29 de junho de 2005: é aprovado pelo CDPCM/BH o tombamento provisório da edificação, conforme deliberação
n.º 013/2005 que também determina a elaboração de projeto de restauração do imóvel que contemple o
restabelecimento de suas características essenciais;
29 de junho de 2005: é concedido à proprietária uma Liminar em Mandado de Segurança, garantindo o
prosseguimento da obra;
05 de julho de 2005: é publicado no DOM a Deliberação nº 013, de tombamento provisório do imóvel;
12 de julho de 2005: a proprietária é notificada da deliberação do CDPCM/BH;
08 de setembro de 2005: é publicado no DOM a deliberação nº 037 de tombamento definitivo do imóvel;
07 de novembro de 2005: sentença concessiva do Mandado de Segurança, confirma a liminar determinando a
suspensão do ato declaratório de nulidade do alvará;
07 de dezembro de 2018: é aberto protocolo na Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana para novo
Projeto de Levantamento do acréscimo, pela Lei nº 9.074/2005;
03 de julho de 2019: é enviado à DPCA a convocação Interface DPAM 317/2019, relativa ao processo nº 01050461-19-06 de Levantamento do Acréscimo pela lei 9074/2005;
22 de julho de 2019: a DPCA solicita a apresentação prévia de projeto de restauração do imóvel que contemple
o conteúdo da Deliberação do CDPCM/BH nº 013/2005;
30 de setembro de 2019: é apresentado recurso em relação à solicitação da DPCA;
10 de outubro de 2019: é protocolado na DPCA, sob nº 1641/2019, solicitação da Sra. Elaine Teixeira Kumaíra
para que o projeto de regularização de acréscimo seja analisado pelo CDPCM/BH;
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21 de fevereiro de 2020: a DPCA emite o Ofício dirigido à Assessoria Jurídica da Fundação Municipal de Cultura
solicitando parecer sobre a solicitação apresentada pela proprietária;
30 de março de 2020: a Assessoria Jurídica do Contencioso Patrimonial, Urbanístico e Ambiental emite parecer
que esclarece sobre o alcance da liminar de 2005 e sobre a prerrogativa do CDPCM/BH de exigir a restauração
da edificação;
03 de setembro de 2020: a DPCA recebeu material, por meio da a convocação Interface DPAM 317/2019-2,
relativo a revisão das pranchas de projeto objeto do processo nº 01-050461-19-06, de Levantamento do Acréscimo
pela lei 9074/2005
ANÁLISE
O material objeto de análise deste relatório, apresentado por meio das convocações Interface DPAM 317/2019,
em 03 de julho de 2019 e revisado em 03 de setembro de 2020, trata-se do projeto de regularização, pela Lei
9074/05, das intervenções que não constam no projeto aprovado em 2005.As considerações deste relatório partem
das seguintes constatações:
 O proponente apresenta o projeto considerando que houve baixa de construção após 2005, o que não
corresponde à informação prestada pelo Setor de Cadastro da Diretoria de Cadastro e Informação
Urbanística, conforme e-mail datado de 8 de julho de 2020, enviado à interface da SUREG;
 A análise do projeto apresentado e a vistoria da DPCA em 14 de julho de 2020 evidenciam que as
intervenções na casa, iniciadas em 2005, não seguiram o projeto aprovado.
No que se refere à fachada, tanto a representada no projeto de 2020 quanto à existente de fato, constatam-se
diferenças em relação ao projeto de 2005, conforme fotografia da figura 3. As esquadrias, que são elementos
importantes na caracterização da arquitetura, apresentam diferenças tanto em relação às dimensões e ao desenho
quanto em relação ao tipo. As discrepâncias evidenciam-se na comparação entre a figura 1, figura 2 e figura 3 e
nos quadros de esquadrias dos projetos de 2005 e 2020 mostrados na figura 3A.
Outra discrepância a ser considerada é quanto à conformação do muro frontal. Embora semelhante, não se trata
do muro projetado em 2005. Há uma “janela” junto ao portão de pedestre e o cercamento superior do portão de
automóveis que não estavam previstos em 2005.
Com efeito, as intervenções levadas a efeito após a aprovação do projeto de 2005 apresentam diferenças em
relação ao projeto, tanto de caráter estético (tipo e dimensões das esquadrias), quanto em relação ao desenho
das plantas (construção de ambientes não previstos no projeto de 2005), ou ainda de não observância de
parâmetros urbanísticos (impermeabilidade inexistente nos pisos PAV-GREEN, cujas aberturas foram tapadas
com massa de cor verde).
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Figura 1 – Fachada frontal – extrato do projeto de 2005.
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Figura 2 – Fachada frontal – extrato do projeto de levantamento de 2020. A representação das esquadrias não corresponde à situação
existente. As esquadrias dos quartos possuem folhas internas de corres e externa de veneziana vertical.
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Figura 3 – Fachada frontal – situação atual. As esquadrias dos banheiros, dos quartos e da sala de estar possuem desenho diferente do
desenho aprovado no projeto de 2005.
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PROJETO 2005

ESQUADRIA

J14
P6

120 x 186 - Maxi-ar
199 x 298 - correr duas folhas vidros 2
folhas alumínio

J15

300 x 186 - correr duas folhas vidros 2
folhas alumínio

J1

P5

537 x 298 - esquadria de correr em vidro
sem bandeira superior com 5 módulos
110 x 235 - Abrir pivotante, uma folha de
madeira, instalada em cercadura de
alvenaria com largura de 60 cm.

PROJETO 2020 e/ou Levantamento DPCA
J18 120x184/110- Maxi-ar alumínio
195/294 duas folhas de vidro e uma de
P11
enrolar alumínio
300x184/110- duas folhas de vidro de correr
J17 com veneziana externa de enrolar
J8
J9
P7

500 x 286 - esquadria de correr em vidro com
bandeira superior com 6 módulos.
565 x 286 - esquadria de correr em vidro com
bandeira superior com 6 módulos.
109 x 232 - Abrir pivotante, uma folha de
madeira, instalada em cercadura de
alvenaria com 60 cm de largura de 80-90 cm

Figura 3A - Comparação das dimensões e tipos das esquadrias da fachada frontal adotados nos projetos de 2005 e 2020.

Figura 4 – Muro frontal – conforme projeto aprovado em 2005.

Janela

Figura 5 – Muro frontal no projeto de 2020. Notar diferenças no pórtico da entrada de automóveis e na janela em vidro ao lado do portão
principal.

Em relação às diferenças das plantas entre o projeto de 2005 e o de 2020, destacam-se, no pavimento térreo, a
construção de uma instalação sanitária e trecho de parede separando a garagem original do espaço de acesso de
serviços. Já no primeiro pavimento há a construção de uma lareira na sala de estar e do “Espaço Goumert”,
localizada no afastamento lateral/ fundos, que não foi previsto no projeto aprovado em 2005. Na cobertura da
edificação existe, ainda, instalações para sistema de aquecimento solar, não previstos em projetos aprovados
anteriormente nem em intervenções aprovadas pela DPCA.
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Figura 7 - Planta do térreo, conforme projeto de 2015

I.S.

Figura 8 - Planta do térreo no projeto de 2020. Notar a instalação sanitária e a parede de alvenaria na garagem e o lavabo que não existe
no projeto de 2005.

.
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Figura 9 - Planta do primeiro pavimento conforme projeto de 2005.
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Espaço
gourmet

Lareira

Figura 10 - Planta do primeiro pavimento no projeto de 2020. Notar o acréscimo de área coberta correspondente ao “espaço gourmet”
junto da piscina no afastamento de fundos e afastamento lateral, o que contraria a diretriz geral nº 4 do conjunto urbano. Notar também
a lareira na sala de estar, não existente no projeto de 2005.
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O projeto aprovado em 2005 foi licenciado em 27 de abril de 2005 a partir do processo nº 01038389/05-16, tendo
recebido alvará de construção nº 20050501. O mandado de segurança obtido pela então proprietária garantiria o
prosseguimento da obra de implementação do projeto aprovado. Ao final da execução da obra, deveria ter sido
solicitada a baixa de construção. Contudo, não há registro de solicitação de vistoria para baixa de construção e
nem de vistoria para anuência da DPCA. Portanto, se trataria de processo não concluído, com alvará de construção
vencido.
A Procuradoria Geral do Município entendeu que, caso se tratasse apenas de intervenções previstas no projeto de
2005, a baixa poderia ser concedida sem a necessidade de nenhum outro procedimento de análise do CDPCM/BH
ou da SUREG.
O projeto de Levantamento do Acréscimo pela Lei 9074/05, objeto deste relatório, considera, equivocadamente,
que houve baixa no projeto de 2005. Nesse caso, entendemos que deva ser indeferido, uma vez que todas as
intervenções constantes no projeto de 2005, e tratadas como intervenções com baixa, não o são e estão sujeitas
a parecer do CDPCM/BH. A partir desse entendimento, o CDPCB/BH poderia determinar o cumprimento da
deliberação nº 013/2005 ou definir nova deliberação com diretrizes para a elaboração de projeto de restauração,
cuja implementação precede a aprovação de novo projeto de Levantamento do Acréscimo na SUREG.
As intervenções realizadas na edificação a partir de 2005 envolveram tanto a parte interna quanto a parte externa
e não tiveram a análise e aprovação da DPCA nem do CDPCM/BH. Internamente houve perdas especialmente
nos revestimentos originais. Nas fachadas, especialmente na frontal, ocorreram intervenções impactantes, como
a remoção dos revestimentos de pastilhas, pedras, placas de seixos rolados e cobogós. Substituiu-se as antigas
esquadrias de metalon sem considerar o tipo e o desenho originais. Os pisos em granilite embrechado existentes
nas varandas foram substituídos por pisos em granito. O piso em lajotões existente no afastamento frontal foi
substituído por PAV-GREEN, perdendo-se a paginação. A intervenção desconsiderou o tratamento estético da
volumetria, com suas reentrâncias, ritmos, texturas e materiais. Além disso, foram removidas as áreas ajardinadas
e permeáveis que existiam no afastamento frontal, assim como o gradil vazado e permeável, que permitia a
visibilidade do bem cultural a partir do logradouro. Todas essas alterações foram feitas sem considerar as
características essenciais à caracterização da edificação enquanto representativa da arquitetura modernista.
Em 2013, com a proteção do Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim, por meio da Deliberação 038/2013 foram
definidas diretrizes de preservação e intervenção. Essas diretrizes foram divididas em diretrizes específicas para
imóveis tombados e em processo de tombamento e diretrizes que se aplicam a qualquer edificação pertencente
ao Conjunto Urbano. As seguintes diretrizes específicas podem ser aplicadas ao presente caso:
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A diretriz específica nº 1 determina que os fechamentos frontais deverão ser constituídos gradis ou elementos
vazados, sendo permitida a construção de muros com no máximo 80 cm de altura. Nesse caso, deverá se adequar
a essa diretriz;
A diretriz específica nº 2 recomenda para a parte interna das edificações a manutenção dos revestimentos e
elementos construtivos originais. No caso em análise, entendemos que as intervenções internas realizadas
poderiam ser aceitas como adaptação às necessidades do uso residencial atual.
A diretriz específica nº 3 prevê que os painéis artísticos existentes nos imóveis protegidos devem ser mantidos
nos locais de origem e preservados em bom estado de conservação, o que foi atendido na intervenção realizada;
A diretriz específica nº 4 determina que as propostas de intervenção/restauração para os imóveis deverão
respeitar os elementos característicos das respectivas linguagens arquitetônicas. Nesse caso, verifica-se que esse
preceito não foi considerado. Embora possa haver flexibilização para a parte interna, entendemos ser necessária
a restauração da fachada frontal, retornando sua leitura original, mesmo que aceitando alguma modificação, que
seria analisada no projeto de restauração. Essa restauração é extremamente relevante para que se reconstitua a
leitura da fachada frontal e a relação da edificação com o entorno;
Somando-se às diretrizes específicas, tem-se as diretrizes gerais, das quais são aplicáveis as seguintes:
A diretriz geral nº 1 define a permeabilidade de 30% no terreno. O projeto atual assinala uma área total permeável
de 30,45% que corresponderia a 335,30 m² da área do lote que é de 1100 m². Contudo a maior parte da área
computada nesse está revestida com piso intertravado tipo PAVI-GREEN, cujas aberturas foram tapadas com
material impermeável (ver, ainda, diretriz nº 7);
A diretriz geral nº 4 define afastamentos laterais e de fundo mínimo das edificações são de 3 metros, vedada a
construção na divisa. No caso dos afastamentos mínimos essa diretriz não se aplica, uma vez que a edificação foi
construída com os afastamentos menores. Contudo, o acréscimo a ser regularizado no projeto atual não seria
passível de aprovação;
A diretriz geral nº 5 define que a área delimitada pelo afastamento frontal mínimo das edificações será
obrigatoriamente ajardinada, permitindo-se a impermeabilização máxima de 25% da área do afastamento frontal,
exclusivamente para acessos de veículos e guaritas. Esse parâmetro não é atendido. Contudo, no caso de
deliberar pela aprovação da restauração, entendemos que se possa abrir mão dessa diretriz, uma vez que o projeto
original de Henri Friedlaender não era previsto o ajardinamento de 25% da área de afastamento frontal;
A diretriz geral nº 7 informa que as áreas revestidas de piso intertravado poderão ser computadas na área
permeável, até o limite máximo de 10% da área total permeável do lote. No projeto esse percentual atinge 41,32%.
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COMENTÁRIOS SOBRE AS FOTOGRAFIAS DE 2005 E AS ATUAIS:

Fachada frontal em data anterior a 2005. Fonte: DPCA

A fachada frontal em 2019 apresenta-se obstruída e descaracterizada em relação às texturas e conformação geral. Fonte: Google.
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Detalhe do pavimento térreo achada frontal em 2019. Primoroso jogo de cheios e vazados e revestimentos em pedra, lajotas, litocerâmica,
pastilhas e cobogós. Foto: Registro Documental, 2005.

Detalhe do pavimento térreo achada frontal em 2019 com alterações realizadas envolvendo a volumetria e os revestimentos. Foto:
Magni, DPCA, 2020.
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Detalhe do acesso no pavimento térreo. A parede de fundo em cobogós de louça. As paredes laterais revestidas em pedras e litocerâmica,
Pastilhas revestem guarda corpo e paredes. Piso do espaço frontal em lajotas de cerâmica. Foto: Registro Documental, 2005.

Detalhe da garagem no pavimento térreo. Notar a remoção dos revestimentos e o fechamento com porta da reentrância da volumetria,
assim como a remoção da parede em cobogós . Foto: Magni, DPCA, 2020
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Gradil permeável e vazado com embasamento em pedra. Foto: DPCA, 2005.

Detalhe do acesso original pelo pavimento térreo; Notar a parede em cobogós de louça, removida. Foto: Registro Documental, 2005.
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Detalhe do acesso original pelo pavimento térreo; Notar a variedade dos revestimentos. Foto: Registro Documental, 2005.

Detalhe da garagem no pavimento térreo. O piso original em lajotão foi substituído por piso tipo PAVI-GREEN, cujas aberturas foram
preenchidas com massa na cor verde. Faz esquadrias foram substituídas sem estudo adequado que preservasse a necessária harmonia
da composição, o ritmo de cheios e vazios, as texturas, cores. Foto: Magni, DPCA, 2020.
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À esquerda vista parcial da fachada lateral esquerda. Fonte: Registro documental 2005. À direita, cobertura no afastamento frontal, não
mais existente, conforme vistoria da DPCA em julho de 2020. Fonte: fotografia apresentada no projeto de regularização.

Situação do afastamento frontal em abril de 2019. O piso em PAV-GRENN está preenchido com massa cor verde. Fonte: fotografia
apresentada no projeto de regularização.
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.
Detalhe do acesso pela garagem. Notar a ausência da cobertura no afastamento.

Parte interna da garagem (esquerda) e escada de comunicação com o portão para pedestres e entrada pelo segundo pavimento

Acesso de pedestres e entrada pelo segundo pavimento.

Acesso de pedestres pelo segundo pavimento. Fotos: Magni, DPCA, 2020
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Fotografia de 2005 mostra o piso em granitina embrechada com pedras maiores. Em destaque o pano de vidro contínuo constituído por
esquadria em metalon de elegante proporção. Foto: Registro Documental, 2005.

Na substituição da esquadria original em metalon foi adotada esquadria em alumínio com paginação e proporções diferentes da original,
tendo sido inserido, um pórtico em alvenaria que quebra a continuidade do pano de vidro. A prolongamento do guarda corpo é outro
elemento mal resolvido, que altera leitura original. Foto: Magni, DPCA, 2020.
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À esquerda escada original de acesso entre a sala de estar no segundo pavimento e a sala de jantar. Foto: Registro Documental, 2005.
À direita, situação após a reforma. Notar a remoção dos pisos em madeira e a adoção do granito. Foto: Magni, DPCA, 2020.

Vistas da sala de estar no segundo pavimento. Foto: Magni, DPCA, 2020.

À esquerda vista da sala de estar em 2005. Notar ao piso e divisórias em madeira ao passo que atualmente adotou-se o granito e os tons
cinzas. Foto: Registro Documental, 2005. À direita, vista do mesmo ângulo, com ao fundo a lareira não prevista em projeto aprovado em
2005. Foto: Magni, DPCA, 2020.
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Vista do acesso aos quartos no terceiro andar a partir do nível intermediário no qual se encontra a sala de jantar. À esquerda situação
em 2005, e à direita e situação atual Foto: Registro documental, 2005 e levantamento Magni, DPCA, 2020.

Vista da sala de jantar que fica em nível intermediário entre o nível da sala de estar e dos quartos. Ao fundo tem-se o acesso aos quartos.
Foto: Magni, DPCA, 2020.

Esquadrias da sala de estar vista a partir da varanda. Os montantes mais espessos, o pórtico em alvenaria e uma trama mais complexa,
conferiram um aspecto mais pesado ao pano de vidro. Foto: Magni, DPCA, 2020.
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Na fotografia da direita vê-se a porta original, removida no projeto de 2005. Foto: Magni,
DPCA, 2020. Notar na fotografia da direita os revestimentos originais em placas préfabricadas de seixos rolados brancos e pretos. O piso da varanda era em granitina
embrechada com peças maiores. Foto: Registro Documental, 2005.

A introdução sem critérios de novas esquadrias, a remoção dos revestimentos resultou na descaracterização da forma original, resultando
numa nova composição arquitetônica desordenada e sem estímulo visual. Foto: Magni, DPCA, 2020.

Porta alta na fachada lateral direita para acesso à cobertura. Situação em 2005, à esquerda e situação atual à direita. Notar a alteração
do revestimento, do beiral e da superfície da espessura da parábola. Foto: Registro documental, 2005 e vistoria Magni, DPCA, 2020.
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Varanda do terceiro pavimento. À esquerda é mostrada a fotografia de 2005, antes da descaracterização. As janelas dos quartos eram
em madeira, de correr, com folhas de veneziana externas e vidro internas e constituíam uma faixa na largura da fachada. As folhas
corriam no rebaixo ao longo da largura da fachada. A parte não ocupada pelas janelas era fechada por cobogós de louça, por trás desses
cobogós, havia as janelas dos banheiros. Foto: Registro Documental, 2005.
Na foto à direita, é mostrada a situação em julho de 2020. As janelas originais foram substituídas por janelas de alumínio com folhas de
vidro que correm dentro do vão e com veneziana externa de alumínio com fechamento vertical de enrolar. Foto: Magni, DPCA, 2020.

Detalhe da fachada do projeto original de 1957. No esquema de composição, Friedlaender usou diversos materiais de revestimento. Os
cobogós foram dispostos nos trechos correspondentes às janelas dos banheiros, onde não corriam as folhas de veneziana das janelas e
da porta de correr. Fonte: PBH 2005.
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Pranchas 1 e prancha 2 – Projeto de Henri Friedlaender, 1958

Prancha 3 – Projeto de Henri Friedlaender, 1958
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À esquerda, janela do banheiro tipo báscula com eixo horizontal inferior, instalada por trás dos cobogós de louça e com abertura interna.
Foto: Registro Documental, 2005. À direita atual janela maxi-ar. Foto: Magni, DPCA, 2020.

À esquerda, antiga porta de correr que ligava o quarto à varanda, com duas folhas de correr em madeira e vido e duas folhas externas
de correr em veneziana de madeira Foto: Registro Documental, 2005. À direita atual porta em duas folhas em alumínio e vidro que correm
dentro do vão e uma folha externa, de enrolar em paletas de alumínio. Foto: Magni, DPCA, 2020.

À esquerda, janela de correr com folhas internas em ferro e vido que correm uma sobre o vão da outra e duas folhas de correr externas
que correm na faixa da fachada Foto: Registro Documental, 2005. À direita janela atual com duas folhas internas alumínio e vidro que
correm uma sobre o vão da outra e veneziana externa de enrolar. Foto: Magni, DPCA, 2020.
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Situação do afastamento lateral antes de 2005 - Foto: Registro Documental, 2005.

Situação em junho de 2020, com a piscina e o “Espaço Gourmet”, construído no afastamento lateral/ fundos. Foto: Magni, DPCA, 2020.
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Situação do pátio interno – Foto: Registro Documental, 2005.

Situação do pátio interno em julho de 2020. O painel foi deslocado para o interior, as esquadrias de madeira e os cobogós de louça de
foram removidos – Foto: T. Magni, DPCA, 2020.

Painel em peças de cerâmica autoria não identificada T. Magni, DPCA, 2020.
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Vistas do jardim de inverno – Foto: T.Magni, DPCA, 2020.
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Afastamento lateral esquerdo – Foto: T.Magni, DPCA, 2020.

Afastamento lateral esquerdo e detalhe do cobogós no jardim de inverno. – Foto: Registro Documental, 2005.

Afastamento lateral direito – Foto: T.Magni, DPCA, 2020.
.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório, que trataria da análise de projeto de modificação com acréscimo da edificação tombada situada na
Rua Sinval de Sá, 422, analisou preliminarmente as questões relacionadas ao projeto aprovado em 2005. Também
foi tomado como referência o projeto original de 1958, fotografias disponíveis, assim como o levantamento
fotográfico realizado na vistoria de 14 de julho de 2020.
Como foi mencionado anteriormente, caberia o indeferimento do projeto de regularização dos acréscimos, assim
como a deliberação pela restauração da edificação de forma a recuperar, a partir da dados disponíveis, a
caracterização original. Entendemos que mesmo que não seja razoável exigir a restauração completa da
edificação, conforme definido na Deliberação do CDPCM/BH nº. 013/2005, caberia além da reversão das
intervenções nas fachadas, a implementação de intervenções para atender as diretrizes específicas e gerais do
Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim, que se aplicam ao caso. Entendemos ser imprescindível a restauração da
volumetria externa, incluindo a reconstrução de gradil semelhante ao original, recuperando as características que
justificaram o tombamento da casa pelo CDPCM/BH, como exemplar modernista de autoria de Henri Friedlaender.
Tal restauração compreenderia, mais especificamente, a volta das esquadrias de madeira e metálicas conforme
solução original, a reconstituição dos revestimentos em pastilhas, dos revestimentos em litocerâmica, dos
revestimentos em placas de seixos, das paredes e fechamentos em cobogós, dos pisos externos em lajotões, dos
pisos em granitina embrechada, assim como a remoção de guarda corpo no acesso principal de pedestres e a
remoção de um trecho do portão da garagem, reconstituindo a parede em cobogós na qual se inseria a porta do
acesso ao setor de serviços. A baixa do projeto de regularização de acréscimo ficaria condicionada à
implementação da restauração.
Anexo a este relatório, apresentamos o material auxiliar para avaliação e deliberação do CDPCM/BH.

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2020.

Arquiteto Teodoro Magni
DPCA/FMC
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