
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

PARECER TÉCNICO

ASSUNTO: Modificação com acréscimo para imovel situado na Rua Padre
Marinho 195 (Zona Fiscal 013, quarteirão 010, lotes 016y, 018y e 019A),
pertencente ao Conjunto Urbano Praça Floriano Peixoto e Adjacências.

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de proposta de nova edificação na Rua Padre Marinho 195, inserido no Conjunto
Urbano Praça Floriano Peixoto e Adjacências, aprovado pelo Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município – CDPCM BH - através da Deliberação nº 003/1994 com
ampliação do Conjunto pela Deliberação nº 053/2013.

A aprovação do projeto já havia sido concedida pela Diretoria de Patrimônio em 25/08/2021,
processo nº 01- 036707-21-89, visto que atendia as principais diretrizes estabelecidas para o
local, passando pela flexibilização apenas o afastamento de cinco metros do bem protegido em
atendimento a Deliberação 093/2019 do Conselho. O projeto de nova edificação não cumpria
esse parâmetro apenas no subsolo, não causando impacto nas edificações lindeiras.

Em 13/04/2022, novo material com proposta de modificação do projeto aprovado pela DPCA foi
enviado, com solicitação da flexibilização da diretriz de altimetria de 27m, sendo necessário
análise e deliberação deste Conselho.

2 – ANÁLISE E VOTO

Na aprovação inicial encaminhada pela DPCA além da avaliação do atendimento das diretrizes
especiais definidas pelo CDPCM-BH para o conjunto, foram feitas diversas tratativas e ajustes
no projeto com o objetivo de compatibilizar a preservação do patrimônio e minimizar o impacto
da implantação do empreendimento no conjunto urbano e nos imóveis lindeiros protegidos, em
especial da fachada dos fundos e a fachada lateral de acesso à vila lindeira, que possui várias
edificações com processo de tombamento aberto, com destaque para:

1) As fachadas, em especial a posterior, painel de fundo da vila, receberam especificação
de acabamentos e escalonamento buscando harmonia em relação aos bens protegidos e
melhor ambiência local e do entorno imediato;

2) Na fachada lateral de divisa com a vila, foi solicitado propostas para minimizar o impacto
da nova edificação, mas segundo os responsáveis pelo empreendimento, os moradores
da vila negaram a proposta de uma obra de arte urbana ou jardim vertical, alegando
dificuldades posteriores na manutenção;

3) Foram propostas jardineiras em todos os pavimentos da edificação, como importante
elemento que contribui para suavizar os revestimentos utilizados e os possíveis impactos
adicionais causados pelo empreendimento.
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Na nova proposta, a altimetria ultrapassa o limite permitido em cerca de seis metros no ponto
mais crítico, com o acréscimo de um pavimento e o volume da caixa d'água em relação ao
projeto aprovado anteriormente. O novo projeto a não atende aos seguintes parâmetros
definidos pelo CDPCM-BH:

1) Limite altimétrico: A edificação ultrapassa a altimetria de 27 metros, prevista
pelo CDPCM BH em aproximadamente 6 metros no ponto mais crítico;

2) Adotar afastamento mínimo de 5 metros em relação ao bem protegido:
essa diretriz não é atendida apenas no subsolo, não causando impacto ao
bem protegido.

Com relação ao afastamento, este parâmetro chegou a ser aprovado anteriormente pela DPCA,
em atendimento a Deliberação 093/2019 do Conselho. Já sobre o parâmetro da altimetria, objeto
deste parecer, a porção da edificação onde ela é ultrapassada, encontra-se afastada da fachada
posterior, lindeira à vila protegida. De acordo com o responsável técnico, a nova proposta de
projeto procurou deixar os terraços descobertos voltados para a fachada posterior, lindeira a vila,
para reduzir o impacto significativo em relação à volumetria aprovada anteriormente. Neste
ponto, o projeto privilegia terraços descobertos, sendo o acréscimo pouco visível aos moradores
dos imóveis protegidos. Portanto, no que se refere à modificação da edificação, a proposta não
causa impactos adicionais na paisagem do Conjunto e seu entorno imediato, conforme
demonstrado em fotos inserções comparativas entre o projeto aprovado pela DPCA e a
solicitação de modificação em análise, anexadas ao processo.

Diante do exposto, acompanho o entendimento da DPCA e sou pela aprovação da flexibilização
da altimetria, não cabendo aplicação de medida compensatória, uma vez que a solução
arquitetônica proposta não implica em impactos adicionais ao Conjunto Urbano.

E registro recomendação da Diretoria de que as propostas paisagísticas das áreas comuns e
jardineiras das unidades, apresentadas no projeto e nas imagens, sejam garantidas na
implantação e incorporação do empreendimento, em harmonia e destaque, suavizando e
amenizando a  implantação da edificação.

Este é o meu parecer, que submeto à apreciação deste Conselho.

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2022.

Izabel Dias de Oliveira Melo
Arquiteta-urbanista

Conselheira do CDPCM-BH
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