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HISTÓRICO 

Aos 18 dias do mês de julho de 2014, às 9:30h, reuniram-se na sala de reuniões do 10º 

andar, do prédio da Av. Álvares Cabral, 200, os membros da Comissão Julgadora e da 

Coordenação do Concurso Público Nacional de Projetos de Arquitetura para o Centro 

Administrativo do Município de Belo Horizonte para a realização dos trabalhos de 

julgamento das propostas, com as presenças constantes ao final desta ata, transcorrendo a 

reunião conforme relato a seguir: 

 

Com o total de 12 (doze) dos membros designados presentes, iniciou-se para a deliberação da 

Comissão Julgadora quanto ao resultado do Concurso Público Nacional de Projetos de 

Arquitetura para o Centro Administrativo do Município de Belo Horizonte – CA-PBH: 

 

A reunião teve início com a apresentação do consultor estrutural Antônio Sérgio de Rezende 

que, após a assinatura de termo de sigilo e confidencialidade, examinou em detalhes o material 

relativo às três propostas selecionadas dentre as 80 apresentadas, decorrentes das avaliações 

efetuadas pela Comissão Julgadora ao longo das seis reuniões anteriores. 

 

Após o exame dos projetos, o consultor técnico especializado destacou a viabilidade estrutural 

das propostas apresentadas, indicando, no entanto, a provável necessidade de adequações na 

solução arquitetônica do projeto de código “bzr68” com o objetivo de atender aos requisitos 

estruturais. Ressalte-se, no entanto, que tal manifestação não teve impacto na definição da 

classificação final dos projetos premiados. 
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Por decisão unânime dos membros do Júri, foram conferidos o terceiro, o segundo e o primeiro 

prêmios do certame aos projetos identificados, respectivamente, pelos códigos “bzr68”, 

“6mp8m” e “rntvm”. Também por decisão unânime, não foram atribuídas menções honrosas. 

 

O projeto classificado em terceiro lugar (código “bzr68”) destaca-se: 

1) Pela inserção urbana que, por meio do posicionamento da edificação junto ao limite 

leste do terreno, proporciona a liberação integral da visada da Rodoviária e da Lagoinha 

a partir do eixo da Avenida Afonso Pena;  

2) Pela qualificação da ligação entre o edifício da Rodoviária, a estação Lagoinha do Metrô 

e a Lagoinha, com a implantação de um parque urbano na região da Praça do Peixe; 

3) Pela liberação e qualificação de grandes espaços públicos na praça cívica e no terreno 

situado na parte posterior da Sede da Região Integrada de Segurança Pública - RISP, 

que proporcionam novas áreas de encontro e apropriação, bem como o destaque das 

edificações de interesse de preservação; 

4) Pela abordagem de questões relativas à sustentabilidade ambiental no desenvolvimento 

da proposta. 

O projeto classificado em segundo lugar (código “6mp8m”) destaca-se: 

1) Pelo partido arquitetônico que, através da fenda proposta entre dois grandes blocos 

edificados, prolonga, de forma simbólica, a visada a partir da avenida Afonso Pena em 

direção ao norte e da Lagoinha em direção à Serra do Curral; 

2) Pela preservação parcial da visada da Rodoviária a partir do eixo da Avenida Afonso 

Pena, através da abertura entre os dois blocos do CA-PBH; 

3) Por privilegiar o fluxo de pedestres ao longo dos espaços públicos na área de 

intervenção, incluindo as ruas do entorno e a ligação proposta entre a Praça Rio Branco 

e o CA-PBH, por meio de passarela sobre a via rebaixada; 

4) Pela qualificação da ligação entre a região da Lagoinha e a área central, com melhoria 

da configuração urbanística dos acessos existentes e implantação de outros, 

especialmente aqueles relativos à praça do Peixe e à Estação Lagoinha do Metrô, com 

a criação de áreas ajardinadas e espaços mais amplos de circulação e permanência; 

5) Pela abordagem de questões relativas à sustentabilidade ambiental no desenvolvimento 

da proposta. 

O projeto classificado em primeiro lugar (código “rntvm”)  destaca-se: 
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1) Pelo gesto de generosidade em relação à cidade que constitui a base da solução 

apresentada, com a criação de uma grande praça no pavimento atualmente ocupado 

pelo estacionamento da Rodoviária, que se constitui não apenas como acesso principal 

ao CA-PBH, mas como espaço de convergência de fluxos, encontro e permanência no 

coração da área central de nossa capital; 

2) Pela reverência em relação à edificação tombada da Rodoviária, a partir da busca pela 

desobstrução quase total de sua visada da Avenida Afonso Pena, por meio da elevação 

do corpo da edificação. A Rodoviária, considerada a proposta apresentada, mantém seu 

caráter de elemento de fechamento do eixo monumental norte-sul que constitui uma das 

referências de maior destaque do plano de Aarão Reis; 

3) Pelo desenvolvimento de solução arquitetônica em escala compatível com aquela 

predominante entre as edificações do entorno, de forma a reduzir o impacto visual do 

novo edifício no contexto de significativa relevância histórico-cultural que o cerca; 

4) Pela associação entre a solução apresentada e a busca pelo estímulo a modos 

alternativos de mobilidade urbana, com o edifício sendo envolvido pela circulação em 

rampas para uso de pedestres e ciclistas; 

5) Pela consistência e singularidade do partido arquitetônico adotado, que permite a 

criação de um elemento único de referência na paisagem, mas também a configuração 

de um conjunto harmônico com o contexto urbano local, independentemente do ângulo 

de visão considerado; 

6) Pela recuperação da integração entre a região da Lagoinha e área central a partir da 

criação de um grande parque suspenso escalonado desde a fachada posterior da 

Rodoviária até a Praça do Peixe. Este possibilita a transposição das múltiplas barreiras 

existentes, contemplando a melhoria do acesso à Estação Lagoinha do metrô, bem 

como a criação de espaços de circulação e permanência; 

7) Pela disposição dos espaços internos em bloco único e horizontalizado, diminuindo as 

distâncias entre as várias repartições públicas, ampliando a flexibilidade dos espaços 

internos e privilegiando os deslocamentos horizontais; 

8) Pelo ganho de conforto ambiental relativo às questões de iluminação e ventilação 

naturais proporcionado pelas soluções estrutural e arquitetônica propostas, que 

certamente trará impactos positivos aos custos de manutenção da edificação; 

9) Pela abordagem de outras questões relativas à sustentabilidade ambiental no 

desenvolvimento da proposta. 

A Comissão Julgadora recomenda ao(s) responsável(eis) pela proposta  vencedora do 

Concurso a observação dos pontos destacados a seguir no seu desenvolvimento: 
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1) Revisão da disposição espacial do primeiro pavimento de subsolo, com a separação do 

acesso ao metrô daquele do CA-PBH, de forma a evitar o cruzamento de fluxos. 

Distinção dos fluxos público e privado; 

2) Revisão da solução de circulação vertical entre a praça cívica, o corpo da edificação, o 

primeiro subsolo e o acesso ao metrô, com a melhoria das condições de acessibilidade 

e prevenção e combate a incêndio. Detalhamento do dimensionamento dos elevadores 

e de sua relação com o fluxo de pessoas na edificação, a partir da observância das 

normas técnicas pertinentes, bem como das necessidades específicas do equipamento; 

3) Revisão dos acessos ao estacionamento situado no primeiro pavimento de subsolo, 

garantindo: a) acesso específico para autoridades entre o pavimento de estacionamento 

e as áreas internas do CA-PBH; b) eliminação de conflito entre a saída de veículos da 

edificação e a circulação na via pública, especialmente na Avenida Paraná (exclusiva 

para a circulação do BRT Move); 

4) Melhoria do acesso ao CA-PBH a partir da Praça Rio Branco, especialmente por meio 

da qualificação da circulação de pedestres entre os dois espaços; 

5) Detalhamento dos fluxos de circulação de veículos no entorno da nova edificação; 

6) Detalhamento da estrutura da passarela/ciclovia situada na parte posterior do terreno do 

RISP; 

7) Revisão da disposição linear dos auditórios do segundo subsolo, de forma a 

proporcionar configuração mais adequada a partir do agrupamento dos 4 espaços 

previstos; 

8) Desenvolvimento da proposta relativa ao primeiro pavimento de subsolo na porção 

situada abaixo do edifício do RISP, de forma a garantir a estabilidade da edificação 

existente; 

9) Desenvolvimento, de forma clara, de controle de acesso e de segurança no 

embasamento do conjunto e nos demais pavimentos. 

 

Na hipótese de ocorrência do disposto no item 12.6 do Edital, deverá ser a Comissão Julgadora 

consultada quanto às recomendações para o desenvolvimento das propostas a serem dirigidas 

às equipes responsáveis pelos projetos classificados em segundo e terceiro lugares. 

 

Delibera-se novamente sobre os trabalhos não habilitados, ratificando o posicionamento da 

Comissão Especial de Licitação quanto ao aceite dos quatro recursos interpostos, tendo assim, 

um final de 80 (oitenta) candidatos habilitados. 
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Nesse ponto, foi encerrada a reunião às 12 horas, da qual foi lavrada a presente ata, sendo a 

partir da deliberação acima, encerrados os trabalhos da Comissão Julgadora. 

Belo Horizonte, 18 de julho de 2014. 
  
 
 

________________________________ 

José Júlio Rodrigues Vieira  

( SMDE - Presidente) 

 

________________________________ 

Regina Maria Xavier Costa – IMIH 

 

 

________________________________ 

Davina Márcia de Souza Braga - CREA/MG 

 

 

________________________________ 

Heitor Augusto de Aquino Costa - 

Fecomércio/MG 

 

________________________________ 

Maria de Lourdes Pereira Rangel – Fiemg 

 

 

________________________________ 

Leônidas José de Oliveira – FMC 

 

 

________________________________ 

Gisella Cardoso Lobato – SMAPU 

 

 

________________________________ 

Vitor Mario Valverde - SMPL 

 

 

________________________________ 

Helcymara Oliveira Kutova – SMGO 

 

________________________________ 

Rogério Carvalho Silva – BHTrans 

 
 

________________________________ 

Ivana Arantes Botelho - Uni BH 

 

 

________________________________ 

Dulce Maria Magalhães Pereira -  

SUDECAP 

 

 

 

Membros da Coordenação do Concurso: 

 

 

_________________________________ 

Ricardo Cordeiro e Costa – SMAPU 

 

 

_________________________________ 

Débora de Luces Sarlo – SMAPU 

 

 

 

 

 

 

 

 


