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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATHMÔH|o CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

PARECER TÉCNICO

Ref.: Análise e deiiberação do Dossiê de Tombamento do bem eultural loealizado à Rua Araguari, n0 644 izo,na fiscal 008,
quarteirão 009, Iote 011) peúencente ao Conjunto Urbano Avenida Barbacena - Grandes Equipamentos.

HISTORICO

O presente parecer, referente ao bem cultural situado à Rua Araguari, no 644 (zona fiscai ü08, quarteirão 009, lote 01 1) pertencente

ao Conjunto Urbano Avenida Barbacena - Grandes Equipamentos, foi desenvolvido tendo como base o extenso e minucioso dossiê
de tombamento de setenta páginas, ricamente ilustrado por inúmeras fotografias de todos os detalhes do bem cultural, elaborado
pelo historiador Jaudemir Ribeiro de Carvalho e pela arquiteta Erica Mendonça Pereira, ambos da equipe técnica da DPCfuFMC,
tendo pesquisa preliminar realizada pelo arquiteto Marcelo Goulart de Sena.

O bem culturalem pauta, com índice cadastral 008009 0110013, possui processo de tombamento no 01.058922.14,66 e foi listado
como possuidor de interesse para proteção no âmbito do Dossiê de Proteção do Conjunto Urbano Avenida Barbacena - Grandes
Equipamentos, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do MunicÍpio/CDPCM-BH em A211212009, deliberação
no'105/ 2009, publicada no Diário Oficialdo Municipio em 16 de Dezembro de 2009.

Em 08 de junho de 2022, o proprietário do imovel, veio requerer à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA,
celeridade na definiçâo do grau de proteção do referido bem cultural. Na ocasião íoi enviado material para subsidiar a conclusâo do

dossiê de tombamento bem como a expressa concordância, por meio do representante proprietário, para com o ato do tombamento
do imovel.

0 dossiê elaborado pela equipe técnica da DPCA/FMC amplia e revisa do estudo inicial elaborado pelo Arquiteto Marcelo Goulart
de Sena com nova análise dos proletos arquitetônicos originais fornecidos pelo Arquivo Público Municipal. O dossiê de tombamento
acima referido, processo n0 01.058922.14.66, Íoi elaborado tendo por objetivo explicitar o valor cultural e urbanístico específico do
imovel, subsidiando a definiçâo do seu grau de proteção e estabelecendo suas diretrizes fundamentais de proteçã0.

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 íim 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 Patrimônio Cultural do Municipio de Belo Horizonte.

A EDTFTCAÇÃO

0 dossiê de tombamento informa que segundo a ficha de obra da Prefeitura de Belo Horizonte, a construção da casa da Rua
Araguari, 644, realizada a partir de projeto do construtor Antônio Ditly, destinava-se à residência do Senhor Jacob Elian Auad.
Houve, contudo, um primeiro pro1eto, aprovado em 1945, e que provavelmente não chegou a ser construído.

Jacob Elian Auad era comerciante, natural da cidade do Rio de Janeiro, casado com Margarida Miguel Auad, também comerciante,
ambos já falecidos. Com o falecimento do senhor Jacob, a casa foi vendida para o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do
Estado de Minas Gerais (atual SINEPE), no ano de 1984.

Em 2008, Íoram realizadas obras de readequação do imovel para as atividades do sindicato com construção de um anexo na parte
posterior da casa, contendo 4 salas de escritorio, uma sala de aula, 4 banheiros e um auditorio. O anexo foi construído sem qualquer
similaridade com as características originais da casa.

Apos essas reformas, houve a adição de alguns elementos na fachada e nas laterais, como por exemplo o vidro nas varandas, e
nas janelas do térreo, que tinham como objetivo de proporcionar mais segurança, e a cobertura na lateral esquerda. Tamflem foi
criado um muro na Írente da casa, Íeito em alvenaria e vidro.
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A edificação em pauta, originalmente possuía um corpo principalcom dois pavimentos, porém, foiobjeto de modlÍicaçÕes, na parte
posterior da casa, modificaçÕes essas, que resultaram na retirada da cozinha, Iavabo e banheiro originais da pfanta, além de
intervenções na fachada e janelas.

A fachada Írontal possui elementos que se reíerem ao romântico, com inúmeros elementos omamentais fazendo esquemas de
recombinaSes dos estilos históricos.

A Íachada é constituida por superfícies pintadas em vermelho com detalhes em branco. Na porção inferior, base, tem-se a
caracterização de arcos nas portas e portão da garagem, um guarda corpo vazado de metal e o gradil retangular na janela. Estes

mesmos elementos se repetem na porção superior, sendo usados em momentos e dinâmicas diferentes, conferindo uma assimetria

harmônica para o conjunto.

0 telhado é em telha cerâmica tipo portuguesa, em oito águas. As fachadas laterais e de fundo possuem paramento em alvenaria

Iisa e mísulas de madeira trabalhadas sob os beirais. As esquadrias são originais. Possuern extemamente as grades iguais as das
portas da fachada principale as intemas, em metale vidro liso.

A organizaSo intema dos espaços no primeiro pavimento parte da justaposiSo de cômodos que se sucedem a partir da varanda

de acesso: halls, sala de visitas, sala de jantal escritório e copa. Aos Íundos, existia a cozinha, lavabo e banheiro, interligados pela

copa. A sala de visitas e a sala de jantar se tomaram uma grande sala de reuniã0, a copa, a cozinha e os banheiros foram denubados
para dar lugar ao acesso do novo anexo. Construido recentemente, este anexo instalado aos fundos do imóvel, descanacteriza a

edificação original. E[e possui dois pavimentos, com escritórios, salas de reuniã0, banheiros, auditório, refeitório, sala para cursos
e administração.

No segundo pavimento tem-se a circulação que dá acesso aos quatro quartos, banheiro, varanda e tenaç0. O antigo tenaço foi

fechado para dar lugar a uma sala de controle. Atualmente todos os quartos se tomaram escritórios, e o banheiro foi dividido ao

meio. O piso da varanda distingue-se dos demais cômodos, sendo um piso cerâmico quadrado, branco com detalhes vermelhos e
dos demais de taco em madeira escura.

Conforme demonstrado no dossiê de tombamento, a edificação encontra-se bastante preservada. As intervençóes que mais se

destacam são o anexo construído posteriormente, as adíções de coberturas nos afastamentos laterais, fechamento frontalem vídro,

cobertura no acesso de pedeshes à ediÍicaçã0, Íechamento das varandas em vidro e alteração das corcs originais das Íachadas.

As cobeúuras localizadas nas laterais do lote interÍerem pouco na visualização do bem, porém a cobertura na Íachada frontal

descanacteriza e rcduz a visibilidade do bem protegido.

As características arquitetônicas referentes à época da construçâo estão prcservadas em sua fachada e internamente tambám há

uma forte relevâncía estética.

ANALISE

O dossiê de tombamento contextualizou a edificação da Rua Araguari, 644 como portadora de valores de significância. Os

documentos e informaçÕes reunidas permitiram a identificação de diversos valores de ordem social, de lntelectualidade, de
identidade e ideologicos, assim como valores sentimentais.

0 dossiê de tombamento destaca e descreve em um quadro demonstrativo os valores de significância cultural do imovel, como os
valores historicos, artísticos/estéticos, científicos e identitários/afetivos/sentimentais do bem cultural em pauta.

O material reunido no dossiê de tombamento atribuiu significativa importância historica à edificação da Araguari, 644, que é um

imovel é representativo de uma arquitetura eclética.

Trata-se de um exemplar em bom estado de conservação para ser preservado e mantido na cidade de Belo Horizonte. Desta

Íorma, expressa artisticamente uma referência à identidade da região e dos seus grupos sociais, especialmente pelo local onde está

inserido, assim como seu entorno imediato, no Barro Preto. O valor deste imovel é reafirmado a cada nova análise, pqra ser
reconhecido como pakimônio cultural da cidade.
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0 bem cultural da Rua Araguari, 644, por suas características construtivas, tais como a conformação de planta, o volume recortado
em dois pavimentos, a composição das fachadas, sua implantaçã0, bem como técnicas e materiais construtivos ali aplicados,
constitui-se em uma referência da época. Trata-se, portanto, de um lugar de memoria, 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 DPCIi/FMC, o bem cultural possui valor para ser reconhecido como patrimônio, não somente por determinada parcela

dos moradores mais antigos do baino Barro Preto, 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 imovel situado na Rua
Araguari, 644 e recomendamos a adoção das diretrizes de intervenção listadas no seu dossiê de tombamento.

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

e Empresarialde Minas

de 2022.


