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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔN|o CULTURAL DO MUNIC|PIO DE BELO HORIZONTE

PARECER TÉCNrcO

Ref.: PROJETO DE RESTAURO DO BEM CULTURAL COM PROCESSO DE TOMBAMENTO ABERTO SITUADO A RUA DE

JANEIRO, 2221 - ARMAZÉtvt UeOetROS. (2F.011, Q.024, L.O24A), |NSERIDO NO CONJUNTO URBANO EM ESTUDO BATRRO

LOURDES.

HISTORICO

O presente parecer, referente ao bem cultural situado à Rua Rio de Janeiro, no 2221- Armazém Medeiros (2F.011, Q.024, L.024A),
inserido no Conjunto Urbano em estudo do Bairro Lourdes, foi desenvolvido tendo como base o minucioso relatorio técnico de oito
páginas, ricamente ilustrado, apresentando todos os detalhes do bem cultural, elaborado pela arquiteta urbanista Carolina Pereira
Soares, da equipe técnica da DPCfuFMC, datado de 1011012022.

Além do relatorio técnico, nos foram encaminhados inúmeros outros documentos e projetos referentes ao bem cultural em pauta e

as intervenções pretendidas para o mesmo.

Ém 2110612022 foi aberto na DPCA o protocolo 021612022, contendo proleto de restauro do bem cultural com processo de
tombamento aberto - Armazém Medeiros. Em 10/10/2022Íoi encaminhada, por e-mail, uma complementação solicitada pela DPCA.

Segundo o relatorio técnico acima citado, o projeto em questão participa de uma proposta mais ampla que contempla a construção
de um edifício residencial multifamiliar nos lotes lindeiros (002Y e 0248,do quarteirâo 024), ocupando também o lote do bem cultural
protegido (024A). O referido proleto arquitetônico de nova edificação já havia sido aprovado pela DPCA em 1810712022, via parecer

em itido no B H Di g ital, ticket 3 1 . 003 1 0627 I 2022-34.

O proleto de restauro no protocolo 021612022, não observa uma direkiz de intervenção estabelecida pelo CDPCM-BH para o imóvel,

diretriz esta que a DPCA não tem atribuição para flexibilizar.

A EDTFTCAçÃO OnrcrUL E A NOVA EDTFTCAçÂO JAAPROVADA

O bem cultural situado na Rua Rio de Janeiro, 2221, teue seu projeto arquitetônico aprovado em 1939, e elaborado pelo

arquiteto/engenheiro Sabino José Ferreira. Em 1940 houve a aprovação de um pequeno acréscimo construtivo (escritorio e WC),
previsto para ocupar parte da área do terraço, com projeto assinado por Francisco Farinelli.

Confonne o Memorial Descritivo apresentado, o Armazém Medeiros foi inaugurado em 1944, encenando suas atividades em 1980,

ocasião em o imóvel passou a abrigar novos usos comerciais.

O proleto arquitetônico anexado ao BHDigital, ticket 31.0031062712022-34, e aprovado pela DPCA em julho/2022, prevê a

construção de um edifício residencial multifamiliar desenvolvido nos lotes lindeiros ao bem cultural (0248 e 002Y), mas ocupando
também o lote deste último (024A).

0 edifício se organiza em um subsolo e 13 pavimentos, e prevê, como revestimentos de fachadas: - brises verticais em alumínio
cor bronze; - esquadrias e portão da garagem em alumínio cinza escuro; - vidro de controle solar incolor de baixa reflexão; - textura
da caixa de escada, do volume do reservatorio superior e das abas das vigas, em cor de cimento queimado.

O projeto de restauro apresentado no protocolo 021612022 reproduz as intervenções previstas no projeto aprovado, acrescentando
algumas informaçoes, tais como:

. Os remanescentes de pisos originais em ladrilho hidráulico e em taco, existentes em parte do segundo pavimento, serão mar

. Preservação das esquadrias originais;

. Os revestimentos de íachadas previstos serão:
. Panos de fundo. pintura na cor Broto de Feijão (Suvinil);
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. Omamentos: pintura na cor Luar (Suvinil);

. Embasamento com banado em placas de granito tipo'Dourado Carioca";

. Esquadrias do pavimento inferior em pintura esmalte acetinado cor Cinza médio (Suvinil);

. Elementos metálicos dos guarda corpos em pintura esmalte acetinado cor: Luar (Suvinil).

CoNSTDERAçoES FtNAtS E VOTO

O proleto arquitetônico anexado ao BHDigital (ticket 31 .00310627 12022-34) foi aprovado em 18107 12022 pois a DPCA considerou,
à época, que as intervenções previstas no bem culturalda Rua Rio de Janeiro, 2221,e em seus lotes lindeiros, não implicavam a
descaracterização da edificação protegida. Afinal, mesmo prevendo algumas alteraçÕes em sua conformação original, o proleto
previa a manutenção e recuperação de revestimentos, vedações e ornamentos originais, valorizando o imóvel no contexto urbano.

Apenas a caixa de escadas do edifício, ao se encaixar no ínterior do bem cultural, feriu uma de suas diretrizes de preservação (a
restrição altimétrica limitada à altura do imovel protegido), a qual a DPCA, apesar de não ter atribuição para flexibilizar, se manifesta
favorável à sua aprovaçã0, pensamento que compartilhamos com a DPCA.

Diante do exposto sou favorável à aprovação do novo projeto de restauro do bem cultural situado à rua Rio de Janeiro, 2221 -
Armazém Medeiros - inserido no conjunto urbano em estudo no bairro de Lourdes, assim como a construção de um edifício
residencial multifamiliar nos lotes lindeiros (002Y e 0248, do quarteirão 024), ocupando também o lote do bem cultural protegido
(024A).

Entendo também que não há pertinência para a cobrança de medida compensatoria, tendo em vista o baixo impacto do não
atendimento do parâmetro altimétrico pela nova edificaçâo proposta.

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

Belo Horizonte, de2022.

Jorge

Associação e Empresarialde Minas.
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