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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

PARECER TÉGN]CO

Ref.: "Análise e deliberação sobre Dossiê de Tombamento da Vila Panicali, com acesso pela Rua Padre Eustáquio,
555/567 (terreno indiviso situado na quadra 164 da ex-colônia Carlos Prates), inserido no Conjunto Urbano em Estudo -
Bairro Padre Eustáquio".

HlSTORICO

O presente parecer, referente ao bem cultural denominado Vila Panicali, com acesso pela Rua Padre Eustáquio, 555/567, inserido

no Conjunto Urbano em Estudo - Bairro Carlos Prates, terreno indiviso na quadra 164 da ex-colônia Carlos Prates, foi

desenvolvido tendo como base o dossiê de tombamento de sessenta e seis páginas elaborado pela historiadora Bruna Aparecida
Mendes de Sá e pela arquiteta Carolina Soares Pereira.

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 no 3.802 de 06 de julho de 1984, que organiza a Proteção do Patrimônio Cultural do Municipio de Belo
Horizonte.

O extenso e minucioso dossiê de cinquenta e sete páginas, processo no 01.097.931-15-08, elaborado ainda no mês de novembro

do corrente ano, ricamente ilustrado com fotograÍias do bem cultural, é composto por considerações iniciais, politica de patrimônio

histórico cultural, historico do Bairro Carlos Prates e da Rua Padre Eustáquio, descrição dos bens culturais e seu entorno
imediato, historico da Vila Panicali, do seu arquiteto Francisco Farinelli e do conjunto arquitetônico-urbanístico que está inserido,
justificativa, mérito, diretrizes de intervenção e referências biblíográficas.

Segundo o dossiê de tombamento acima citado, em sessão ordinária realizada em 15 de julho de 2015, o Conselho Deliberativo

do Patrimônio Cultural do Municipio - CDPCM-BH - aprovou a abertura de processo de tombamento no 01.097931.15.08 da

edificação situada na Rua Padre Eustáquio, n0555, Carlos Prates, conforme a Deliberação no 097/2015, publicada no DOM em

23107 12015. Assim, en 17 107 12015 foi aberto o processo de tombamento acima citado, para o imóvel em questão.

Ao iniciar os estudos para a elaboração do dossiê de tombamento, a DPCA constatou a vinculação do imovel ao complexo da Vila

Panicali. Nesse sentido, o enfoque da pesquisa foi ampliado constatando-se a pertinência de incluir a Vila Panicali na abrangência

da proteçã0, e em 2911112018 o CDPCM-BH votou pela abertura do processo de tombamento da Vila Panicali, conforme a

Deliberação 083/2018, publicada no DOM 1311212018,

Tratando-se de imóvel situado em área em estudo pela DPCA, e em razão do entendimento de sua relevância histórico-

arquitetônica, a Diretoria de Patrimônio inventariou o bem cultural e enviou o relatório ao Conselho Deliberativo do Pakimonio
Cultural do Município - CDPCM-BH, destacando a importância histórica do Baino Carlos Prates e da Rua Padre Eustáquio.

Apesar de o estudo deste Conjunto Urbano ainda estar em andamento, diversas ediÍicaçÕes já foram listadas para algum grau de
proteção dentro do perímetro, porém, a única ediÍicação já tombada no perímetro deste Conjunto Urbano em estudo é a casa da

Rua Padre Eustáquio, 461.

A VILA

O dossiê de tombamento informa que a história da Vila Panicali está diretamente associada à historia da família de imigrantes

italianos Panicali, que se Íixou na região da ex colônia Carlos Prates, nas primeiras décadas de Belo Horizonte.

0 dossiê de tombamento informa ainda que de acordo com a Íicha de Registro de Imigrantes do Arquivo Público Mineiro,

Torquato Panicali chegou ao Brasil com 27 anos, acompanhado da sua esposa Seconda Panicali, com 22 anos, e peus Íilhos
pequenos Gino e Gina. Chegaram ao Brasil em meados de 1896. lf,rl\l
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De acordo com Gustavo Panicali, seu bisavô Torquato Panicali e família foram, inicialmente, para a hospedaria em Juiz de Fora

onde ficaram por pouco tempo. Vieram então para Belo Horizonte e se instalaram na região da Lagoinha.

Torquato Panicali veio para o Brasil como mão de obra especializada - marceneiro - e teria atuado na fabricação dos moveis do
Palácio da Justiça de Minas Gerais, teria trabalhado também em outras áreas como no Jornal O Operário, também possuiu um

armazém - Armazém Central - na esquina da Avenida Paraopeba (Avenida Augusto de Lima) e Rua da Bahia. Além disso, ele

teria participado ativamente da construção de importantes edificaçÕes entomo da Praça da Liberdade.

De acordo com os relatos de Gustavo Panicali e de Antônio Panicali, ambos os bisnetos de Torquato Panicali e Seconda Panicali,

o bisavô teria recebido uma gleba de tenas do governo do Estado de Minas Gerais pelos serviços prestados ao governo. Essa
gleba de terra envolvia a região da antiga Rua Contagem (atual Padre Eustáquio) na Ex Colônia Carlos Prates até o limite com o
bairro Prado. Nessas tenas Torquato Panicali plantava frutas que vendia para Belo Horizonte e, possivelmente, para o Rio de

Janeiro. Também nesse terreno, construiu a primeira fábrica de pregos de Belo Horizonte - Torquato e Filhos - inaugurada no final
dos anos 1920. Até esse momento os pregos e paraÍusos usados nos primeiros anos de Belo Horizonte eram importados da
lnglaterra e, dessa forma, a abedura da fábrica Torquato e Filhos teve que enfrentar a concorrência com os pregos ingleses. De

acordo com Gustavo Panicali, os ingleses teriam proposto até mesmo a compra da Íábrica de Torquato e, diante da negativa da

venda pelo proprietário da fábrica, diminuíram os preços dos pregos ingleses abaixo do valor de produção para continuarem tendo
a predominância no mercado. Segundo relato, o diretor de investimentos e atívidades inglesas no Brasil (Dr. Himmer) teria se

reunido com Torquato Panicali no escritorio da fábrica, na propria Vila Panicali, a Íim de forçar a compra da fábrica pelos ingleses.

Com o objetivo de manter a fábrica e enfrentar a concorrência, Torquato loteou parte das suas tenas que colocou à venda. Em

uma outra parte do terreno, voltada para a então Rua Contagem, junto à Fábrica de Pregos, Torquato construiu casas que

inicialmente seriam para a moradia dos operários da fábrica, entretanto, as casas construídas foram destinadas à moradia da sua

família e da família dos seus filhos. ConÍorme relatado, devido à resistência à pressão da conconência inglesa, a fábrica mudou

de nome e passou a se chamar A Persistente - Fábrica de Pregos.

Na vila foram construídas 14 casas entre a Rua Corumbá e a Padre Eustáquio para 14 filhos. Em uma das casas do fundo da vila

foi construída uma cisterna de 20 metros com uma torre e ventoinha encima para funcionar a bomba. Torquato instalou um cano
da cistema até proximo à rua Padre Eustáquio para fomecer água para os moradores da região. Durante a Segunda Guerra

Mundial, diante da participação do Brasil na guerra, a família, de origem italiana, começou a ser hostilizada pela população local o
que fez com que Torquato instalasse um portão na entrada principal da vila. Entretanto, apesar de buscar uma maior proteção

paru a família, não deixou de fomecer a água para a vizinhança, mantendo o cano por onde as pessoas pegavam a água para

fora do portã0.

São da década de 1930 os projetos e plantas da vila, da fábrica e de algumas casas da Vila Panicali, assinadas por Francisco

Farinelli e outros engenheiros, construtores e arquitetos, como Nicola Santolia, Otávio Antoniazzi, José Primão e José Veronesi.

Durante as entrevistas realizadas com moradores locais Íoi citada a amizade entre lgino, Íilho mais novo de Torquato Panicali, e

Juscelino Kubitschek, o qual teria Írequentado a casa da família na Vila Panicali.

No finalda década de 1940/início dos anos 1950 faleceu Torquato Panicali. Apos a sua morte, os Íilhos fundaram na Vila Panicali

uma fábrica de colchão de molas, Os descendentes de Torquato Íoram abrindo outros negocios e Íormando-se em outras áreas
de atuaçã0.

Originalmente as casas da vila eram limitadas por cerca viva de cipreste, e somente muitas décadas depois começaram a

construir muros entre as casas da Íamília. As vias intemas da Vila Panicali eram pavimentadas com tijolinhos até a administração

de Sergio Ferrara, 1986 - 1988, período em que foi trocada a rede de abastecimento de água e de esgoto da Vila. Após estas

obras, ao invés de recolocar e recompor as vias internas da Vila com o mesmo calçamento, elas Íoram asÍaltadas (de acordo com

Antônio Panicali o asfalto recobriu os tijolinhos remanescentes).

Aproxímadamente no inícío dos anos 1980, alguns propríetários das casas venderam suas propriedades para pessoas que não
pertenciam à família. Contudo, deve-se ressaltar as edificações foram descaracterizada ao longo das décadas adequando-se aos
gostos e aos usos.

Duas das casas que participam do conjunto arquitetônico da Vila Panicalijá possuíam processo de tombamento especíÍico abeúo
pelo CDPCM-BH: Rua Padre Eustáquio, 555 e Rua Padre Eustáquio, 567 (processo de tombamento no01-09793f/151Q8, abertor,en 17107 DA15, Deliberação n.o 097/2015). (
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Contudo, a partir do segundo semestre de 2015 a casa de número 555 passou por intervenções descaracterizantes, sem prévia

aprovação da DPCA. lsso Íoi constatado através do protocolo no 570117, aberto na DPCA em 291A312017, no qual o Sr. Silvano de
Almeida, então proprietário do imovel, relatava a realização de obras de reÍorma, e esclarecia falta de conhecimento sobre a
proteção da casa. O processo de regularização do imóvel foi encaminhado ao CDPCM-BH em 2110312018, o qual decidiu analisa-
lo apenas após a conclusão do dossiê de tombamento da edificaçâo, para que o grau de proteção fosse de fato definido.

No que se refere à casa da Rua Padre Eustáquio, 567, ela se apresenta mais preservada em sua composição de fachada frontal,
revestimentos intemos e parte da volumetria, contando com alguns acréscimos posteriores.

As outras ediÍicações vinculadas à Vila Panicali, sejam as casas construídas ao longo dos arruamentos internos, ou aquelas
voltadas para a Rua Padre Eustáquio e paru a Rua Prados, não guardam mais as suas caracter[sticas arquitetônicas originais,
excetuando duas casas da Rua Prados, 529 e 539.

No que se refere ao interior da Vila, a organização dos terrenos não conesponde mais àquela indicada em um dos poucos

microÍilmes a que a DPCA conseguiu ter acesso. Nota-se que já ocorreram diversas subdivisÕes internas nos terrenos, dando

origem a novas unidades residenciais não previstas nos microÍilmes dos projetos identiÍicados, datados de 1936 e 1979.

A morfologia das ediÍicações voltadas para o anuamento da Vila é bem diversificada, variando de um a três pavimentos, algumas
casas com aÍastamento frontal, outras dispostas no alinhamento. A maior parte destas unidades possui muros altos, sem
permeabilidade visual.

CoNSIDERAçOES HNRIS E VOTO

As pesquisas desenvolvidas para a elaboração do dossiê de tombamento revelaram que a Vila Panicali, embora algumas
edificações ainda guardem elementos que remetam aos projetos ou às suas conformaçoes originais, a maior parte delas já se

encontra consideravelmente descaracterizada.

O mesmo se aplica à ambiência intema da vila, que não remete mais àquela que caracterizou seus primeiros anos de ocupaçã0.

Neste sentido destacam-se: - o seu arruamento original recoberto por asfalto; - muitas casas com muros altos, sem comunicação

com a vizinhança; - as vias que atuam como área de passagem, e nâo como espaço de convivência entre os moradores; - a
ocupação interna já muito alterada petas subdivisões dos tenenos, gerando novas unidades habitacionais autônomas. Tudo isso

comprometeu a preservação de uma ambiência local que atuasse como suporte de memória da ocupação do quarteirão 164 da
quarta seção subuóana.

Contudo, essa história local pode ainda se apoiar em alguns fragmentos remanescentes, citados no dossiê de tombamento: as

casas da Rua Padre Eustáquio, 567 e da Rua Prados, 529 e 539, as quais, conforme já foi mencionado, mantém ainda uma

conformação relativamente preservada.

Elas sã0, assim, representativas de uma forma de viver e de morar na cidade nas primeiras décadas do século XX. A sua

manutenção tem assim como premissa a promoção da memória urbano-social, em sua dimensão material e simbólíca,
promovendo a qualidade de vida dos cidadãos e o pakimônio cultural da cidade.

Pelas razões expostas neste dossiê, corroboro com o entendimento da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público/FMC

compreende que não caberia proceder ao tombamento da Vila Panicali.

Em seu lugar, a DPCA propoe a abertura de processo de tombamento das duas casas da Rua Prados, 529 e 539, bem como o
prosseguimento do processo de tombamento já existente da casa da Rua Padre Eustáquio, 567 (processo no no01-097931/15-08),

excluindo dele a casa de n0 555. Concordo plenamente com as proposições da DPCA, contidas no dossiê de tombamento.

Assim sendo, proponho o não tombamento da Vila Panicali, conforme proposto pela DPCA e justificado nas ponderações relativas

ao mérito da proteçã0, também contidas no dossiê de tombamento.

Recomendo ainda a abertura de processos de tombamento específlcos das três casas citadas acima.

Proponho que as diretrizes especiais de projeto para o local sejam deÍinidas quando da elaboração dos referi,

especíÍicos de tombamento, buscando promover a manutenção das ambiências das três edificações.
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