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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIo CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

PARECER TÉCNrcO

Ref.: Análise e deliberação sobre projeto de restauro/adaptação para novo uso, e revisão de diretriz de
preservação do bem cultural tombado - Cine Pathé, situado na Avenida Cristóvão Colombo, 315 - Funcionários
(lote 001Y, quaÉeirão 015, zona fiscal 011), inserido no Gonjunto Urbano em Estudo - Região da Savassi.

HISTORICO

Segundo o relatório técnico elaborado pela Arquiteta e Urbanista da DPCfuFMG, Sra. Carolina Pereira Soares, datado
de 0811012021, em 16/06/2021foi aberto na DPCA o protocolo 0211121, contendo prqeto de restauro e adaptação de
uso de bem cultural tombado, situado à Avenida Cristovão Colombo, 315, Funcionários - Cine Pathé.

O projeto arquitetônico em questão não atende a uma das diretrizes de preservação definidas no dossiê de tombamento
da edificaçã0, aprovado pelo CDPCM-BH em 1999.

O Cine Pathé teve seu projeto elaborado em 1947 peÍo arquíteto Raphael Hardy FÍlho. Trata-se de uma edíficação com
influências estilísticas do art déco, que foi inaugurada como cinema em 08 de maio de 1948. 0 local contava então com
uma moderna sala de projeção, vindo a se tomar importante reÍerência cultural para a cidade.

A edificação recebeu tombamento integral, e de seu uso para atividades artístico-culturais, em reunião ordinária do
CDPCM-BH de 10 de novembro de 1994 (Deliberação 03/94, publicada no "Minas Gerais" em 18/11i94). Essa proteção

foi resultado de uma campanha popular pela preservação do Cine Pathe e do Cine Brasil, recolhendo cerca de 20.000
assinaturas, contra uma ameaça de substituição de seu uso cultural.

Em julho de 1999, o Cine Pathé teve seu tombamento considerado nulo por decisão judicial, em razáo de o respectivo
procedimento não ter respeitado as formalidades necessárias à sua realização. Foi então aberto um novo processo de
tombamento no 01- 069200/99-62.

Em 14i09i1999 o CDPCM-BH aprovou o tombamento provisório de fachada frontal e do foyer do Cíne Pathé, bem como
suas diretrizes especiais de projeto, conforme Deliberação 021199, publicada no DOM em 2'l109/1999. Em 23111/1999 o

CDPCM-BH analisou o pedido de impugnação, julgando-o improcedente, e ratificando assim o ato do tombamento do
bem culturalem questâo, conÍorme Deliberação 030199, publicada no DOM em 01/12l1999.

O dossiê de tombamento do Cine Pathé, elaborado pela DPCA em 1999, e aprovado peto CDPCM-BH prevê as
seguintes diretrizes especiais de projeto:

1. Preservação da fachada principal e do foyer, com restauração e recuperação de suas características oríginais
de acordo com projeto específico;

2. No caso de proposta de nova edificação poderão ser adotados os parâmetros urbanísticos da Lei de
Parcelamento e Ocupação do Solo ügente, acrescentando-se afastamento frontalde seís metros com relação à

fachada da Avenida Cristóvão Colombo, preservando assim, a fachada original e a altimetria do volume na sua
parte frontal;

3. Qualquer proposta de intervenção no bem cultural deverá prever instalagão de equipamento cultural;
(destaque aplicado pelo ralato$

4. Possibilidade de abertura de novo acesso pú.blico pela Rua Alagoas com criação de galeria ou similar
promovendo a ligação com a Avenida Cristovão Colombo;
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Em 1411212004, em analise de outro proleto de restauro para a ediÍicaçã0, o CDPCM-BH exarou a Deliberação

no14912004 (publicada no DOM em 2211212044), a qual apresentava as seguintes orientações de projeto, que foram

agregadas às diretrizes especiais de intervenção no referido bem cultural:

1. Manutenção das portas pantográficas da fachada frontal;

2. Alteração da porta do estacionamento com a substituição da chapa por um requadro metálico que mantenha a
condição vazada da porta pantográfica, quando Íechada;

3. Retirada dos apliques anedondados de granito preto sobre os vãos das portas da fachada frontal, recuperando

a condição anterior existente;

4. Retirada da Íaixa publicitária existente sobre o vão de entrada de carros da Avenida Cristóvão Colombo;

apresentar nova solução de vedação para os vãos do foyer que dão acesso ao estacionamento;

5. lnclusâo de placa contendo informaçôes historicas do referido bem cultural no íoyer.

Em 1510412009, através da Deliberação no 015 / 2009, o CDPCM-BH deliberou as seguintes diretrizes especiais de
prqeto para a quadra em que se situa o bem cultural, e para a quadra em frente a ela.

Ref.: Apreciação e deliberação de diretrizes especiais de projeto (DEP) para as quadras 002 e 015 (CTM 334 e 347

respectivamente), da 5a seção urbana.

Delíberou pela altimetria de I metros para as referidas quadras e afastamento de 5 metros dos bens tombados para

novas edificações. Nos casos de empreendimentos a serem implantados em área igual ou maior a 40o/o da quadra

possibilita-se flexibilização altimétrica, e o projeto deverá ser encaminhado para análise e deliberação do Conselho

Deliberativo do Patrimônio Cultural do MunicÍpio de Belo Horizonte.

ANALISE DO PROJETO DE RESTAURAçÃO DA FACHADA E DO FOYER

O proleto encaminhado à DPCA, via protocolo online 021 1l2l21,contempla apenas o Íoyer, que abrigará um café-

memorial, e a fachada Írontal voltada para a Avenida Cristóvão Colombo. Contudo, o Memorial Descritivo informa

também que o salão de p§eção, não contemplado no projeto, receberá uma Feira Shop.

No que se refere ao tratamento da fachada frontal, as afoes propostas atendem às especiÍicações da DPCA. Para o

foyer estão previstas ações, de forma a adaptá-lo a um café-memorial.

Corroboro com a DPCA que entende que o proieto de restauro está adequado do ponto de vista das intervenções íisicas
previstas na fachada Írontal e no foyer do bem cultural, contribuindo para a sua valorização e promoção na ambiência

urbana. Porém o projeto não atende a uma das dirctrizes definidas no dossiê de tombamento, acima grifada, que

determina que: .qua§uer proposta de intervenção no bem cultural deverá prever instalação de equipamento cultural'.

O proleto prever um café-memorial no foyer, porém a documentação apresentada menciona que a sala de projeção

abrigará uma Feira Shop, escapando, assim, ao escopo dos usos indicados na referida diretriz.

pRoMoÇÃo DE usos ESPEcÍFtcos EM BENS TMOVETS PROTEGTDOS

O minucioso Relatorio Técnico elaborado pela DPCA propÕe uma série de reflexões acerca do tema da definição de usos
para ediÍicações tombadas. Por entender que as reflexões propostas estão muito bem fundamentadas, vou reproduzi-las

abaixo, trazendo tais reflexões aos leitores deste parecer.

,*
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No que se reÍere à proteção de bens culturais imoveis pelo instrumento do tombamento, regido pela Lei

3802184, ela incide prioritariamente sobre a materialidade da edificaçã0, visando à preservação de suas

características espaciais e estéticas, e garantindo a sua permanência física na ambiência urbana.

A definição de diretrizes de preservaçáo nos respectivos dossiês visa, assim, direcionar as açÕes necessárias à

manutenção das peculiaridades materiais dos imoveis, e nortear as intervençoes porventura necessárias. Nessa

perspectiva, a questão do uso é contemplada à luz dos possiveis impactos que uma determinada ocupação

poderia causar na edificação protegida. A questão que conduz tal análise é se o imovel comporta o uso previsto,

sem que sofra danos materiais ou descaraterizações.

No contexto da política municipal de preservação patrimonial, o instrumento mais adequado para a proteção e a
promoção de determinados usos e apropriaçoes é o Registro como Patrimônio lmaterial, regido pela Lei

9000/2004. Uma das categorias do Registro é a dos "Lugares", espaços utilizados por práticas e atividades de

naturezas variadas, que possuem sentido cultural diferenciado para a população local. Esse instrumento, porém,

se aplica apenas às manifestaçoes culturais vigentes, uma vez que ele visa reconhecer, apoiar e promover as

condições sociais e materiais que propiciam a existência e a continuidade das práticas culturais. Esse não é,

infelizmente, o caso do Cine Pathé, cuja atividade como cinema foi encerada em 18 de abril de 1999.

A DPCA reconhece o importante valor historico do Cine Pathé, que atuou como relevante referência cultural na

cidade por várias décadas e que foi, por esse motivo, objeto de ação popular visando a sua valorizaçã0.

Mas a DPCA entende que a diretriz que deÍine o uso do imovel, restringindo-o ao de equipamento cultural, não

se encaixa nas finalidades da proteção por tombamento, por extrapolar o seu escopo de preservação das

materialidades, e não se adequa também à categoria dos Lugares, no Registro como PatrimÔnio lmaterial. Os

instrumentos acima citados não sã0, dessa forma, os mais adequados para estimular algum tipo de uso

específico nessa ediÍicaçã0. Além disso tal restriçã0, quando imposta a um imovel privado sem a adoção de

incentivos ou ações suplementares, pode vir a dificultar a sua ocupação e a sua consequente restauração e

preservaçã0. AÍinal, é sabido que o abandono é uma das principais causas de degradação dos bens imoveis,

sendo que a sua ocupação - por um uso compativel com as suas características físicas e espaciais - é uma das

ferramentas para sua conservaçã0,

Cabe reiterar, ainda, que uma das diretrizes especiais de proleto definidas posteriormente para o imovel, na

Deliberação n.14912004, já contribui para remeter à memória do uso que marcou o local, colaborando assim

com a promoção e a divulgação de seu valor cultural. Trata-se da necessidade de sinalização interpretativa com

a instalação de placa contendo informações historicas do referido bem cultural no foyer.

Dessa forma, e pelas razões acima elencadas, a DPCA sugere que a diretriz que define o uso do imovel,

restringindo-o ao de equipamento cultural, seja revista. Afinal, para viabilizar uma apropriação específica da

edificação devem ser buscadas outras ferramentas e incentivos legais, sob pena de se comprometer a

ocupação do imovel, e diÍcultar a sua consequente conservação e restauração.

CoNSTDERAçÔES FTNATS E VOTO

O proleto em pauta, para restauro da fachada frontal, voltada para a Avenida Cristovão Colombo, e do foyer do bem

cultural tombado - Cine Pathé - atende, em linhas gerais, às diretrizes de preservação deliberadas pelo CDPCM-BH para

o local, contudo ele não se adequa à restrição de uso prevista no dossiê de tombamento da edificaçã0, elaborado pela

DPCA em 1999, o qual restringe a ocupação do imóvel à de equipamento cultural.

Corroboro com o entendimento da DPCA, que considera que a restauração do Cine Pathé propiciará o resgate de suas

qualidades estéticas e irá contribuir para a sua valorização e promoção na ambiência urbana.

Corroboro ainda com o entendimento da DPCA, sobre a pertinência da nevisão da diretriz de preservação que restringe o

uso do imovel, à luz das reflexões apresentadas no minucioso ReÍatorio Técnico apraseteCo e acima reproduzidas,

desde que mantida adequada sinalização interpretativa no foyer, remetendo à historia da edificaçã0.
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Entretanto, entendo que qualquer projeto que se pretenda implantar na sala de projeção e/ou em qualquer outra

dependência do bem cultural tombando deva ser previamente analisado e aprovado pela DPCA, que poderá

eventualmente encaminhá-lo para análise do CDPCM-BH, se assim entender necessário.

Diante do exposto e desde que sejam atendidas as recomendaçôes acima, sou favorável a aprovação do proleto de

restauração e adaptação para novo uso do bem cultural tombado situado à Avenida Cristovão Colombo,315,
Funcionários - Cine Pathé - e a revisão da diretriz de tombamento do referido imovel que define o seu uso, restringindo-

o ao de equipamento cultural.

Salvo melhor juízo do esteéomeuparecer.

Belo Horizonte,

Comercial e Empresarial de Minas - ACM|nas.
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