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Concúrso para aAssembleia  Legislativa de Minas Gerais 1.0 prémio 

Richard Kohn e 
Pawel Martyn Liberman, - arquitetos 

estruturo : George Hegedus, engenheiro 
projeto : Motoi Tsubouchi e Odubaldo P. Arinez 

Ata de encerramento dos trabalhos da Comissão Jul-
gadora (Arqs. J . Vilanova Artigos, Francisco Holonh.a . 
e Mauro Conies Baptista)  do 2° Concurso de antepro-
jetos para a Assembléia /,egi,siativa de Minas Gerais_ 

A Comissão Julgadora do 2" concurso de anteproje- ;. 
tos para o Palácio da Incon)i.déncia, ao encerrar os 
.seus tralualhos quer expressar a sua satisfação pelo' 

êxito obtido pelo Concurso. Ao primeiro exame dos' 
29 trabalhos concorrentes, pôde sentir a • Comissão, • 
o alto padrão dos projetos apresentados. A. pieceae 

poção que norteou os trabalhos foi a escol/ia drupa 
prédio que pudesse abrigar condignamente a função 

legislativa do Estado, que tão alias tradições tem no 
panorama politico e cultural nacional. Assim, depois' rle exames acurados, encontrou a Comissão no ara. 
balho vencedor, rena expressão de unidade na estru, • 
tara simples e franca e nu disposição dos vários ár-•  

• gãos, um. resultado plástico com ausência de é'lena in. 
. tos alheios à própria expresso construtiva e fundo- , 

real, caracterizando uma solução legítima e vigorosa. 
Planta de situação 

Fachada lateral e posterior 

y.e..vte,  	. 	 ' 
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DEFI N IÇÃO  

O que deve ser o Palácio da Inconfidência?  

— a casa onde se elaboram as leis ; 	 ... 

— um edifício de caráter próprio, destacando-se pela dignidade e  
simplicidade:  

— a expressão das tradições democráticas de Minas'Gerals;  

— um prédio que dê ênfase ao plenário, fim e razão de ser de  
todo o conjunto; 	 , ~ 

um edifício destinado a perdurar (pressupõe-se que m prédio  
público desta natureza permanecerá em pé por longo tempo)  

e que, como tal, deve evitar os modismos, sem deixar de traduzir  
claramente as condições construtivas da época atual.  

O que, em nossa opinião, não deve ser o Palácio da Inconfidência.  

— um simples prédio de escritórios, glorificando a função burocrá-
tica em prejuizo da função legislativa;  

— um edifício excessivamente pomposo, que o público se acanharia  
a frequentar;  

— um prédio procurando impor-se pela altura, incorrendo no pe-
rigo de ver futuramente prédios mais altos ergiler-se na vizi-
nhança.  

Partindo destas preliminares, chegamos às conclusões abaixo:  



i(t'f1' 	:vi'frt 

I 
Assembléia Legislativa de Minast Gerais 
MEMORIAL DESCRITIVO DO 1. °  PREMIO 

( 

• 

285 

PARTIDO 

1. Considerações urbanísticos 

A cidade de Belo Horizonte obedece o um traçado ortogonal-dia-
metro !, com pontos focais bem definidos. 
O terreno para a sede da Assembléia reflete no seu .  formato, estas 
características. 

Pareceu-nos que, para enquadrar-se convenientemente .na paisagem 
urbano, o prédio deveria ter formato regular, coincidindo o. seu 
eixo principal com o da praça fronteiriça. 

2. Considerações formais 	 - 

O elemento central do Palácio da Inconfidéncia é inquestionável- 

mente o plenário. Pareceu-nos que o prédio todo deveria ser uma 

resultante plástica da forma do mesmo, e que tratando-se de 'um 
volume fechado, geometricamente simples, o próprio edifício deveria 
expressar este fechamento e esto simplicidade. 

3. Considerações funcionais 

O plenário, sendo centro do edifício no sentido 1verbal, achamos 
que deveria sê-lo tombám no sentido formal. Dai nasceu a idéia 

de um prédio simétrico, tom o plenário no meio, e quatro conjuntos 
de circulações verti ca is (politico, administrativo, técnico, deputados), 
nos quatro cantos. Em volta do elemento central,. localizamos gran-
des ambientes públicos, que constituem um espaço - aberto, envol-
vente, permitindo ao plenário, destacar-se visualmente sob todos —os 
ângulos,,e servir de ponto focal à praça civic°. • r • 
Desenvolvendo-se o prédio de dentro para fora, ou seja, tomando 
como ponto de partida o plenário, as demais funções vieram agre-
gar-se normalmente, de acõrdo com as necessidades do programo, 
evitando-se uma solução preconcebida ou meramente formal. 	• • 

4. Acessos 

O acesso principal, ou sela a entrado do Grande ' Holl, foi locali-
zado do lado da Praça Carlos Chagas, onde situamos também a 
praça civic° para desfilas o bandeiras. Deixamos' o Grande Hall 
totalmente aberto afim de integrá-lo á praça, criando um acesso 
convidativo para o povo. 	 • 
A entrado administrativo foi localizada á Rua Rodrigues Caldas, 
por  ser  este o local de mais fácil acesso paro os funcionários. 
Aproveitando o declive do  terreno, situamos na Rua 'Dias Adorno 
a entrada privativa dos Deputados (I.°  sub-solo), e nal Ruo Martini  
de Carvalho, a entrada de serviço (2° sub-solo). I 	r 	, 

5. Circulação 

O Palácio da Inconfidência oferece opção entre dois tipos de cir-
culação — a horizontal e a vertical — que por sua vez determinam 
a forma do edifício. Optamos pela solução.horizontal, ou melhor 
dizendo, a solução de poucos andares, pelos seguintes motivos, 

embora posso parecer que o elevador constitui o melo de jun-
ção mais rápido entre duos funções, por afastadas- que sejam, 
na prática observa-se uma kens(vel demora ocasionada pela 
espera bpós a chamada, o tempo de percurso, o as caminha-
das horizontais Inevitáveis; 
o programa estipula um 	 mero reduzido de funções (anexos 
ao plenário, halls, salas de partidos, escritórios,'etc.), tódas 
bastante extensas em área. Pareceu-nos lógico localizar cada 
uma destas funções num determinado andar, criando unidades 
orgãnicas e auto-suficientes ;  , 
devido aos poucos andares resultantes, grande porte 'dos des- 
locamentos verticais podem ser feitos através de escadas. • 

As circulações verticais Indispensáveis foram situados em torno . do 
plenário e permitiram uma perfeita separação das quatro correntes 
circulatórias (administrativa, técnica, politico, e privativa dos depu-
tados). 

6. Descrição do prédio 	 . 

— No 1° subsolo localizam-se a entrada de serviço e t a garagem 
do Assembléia (no nível do Rua Martin de Carvalho) bem como 
os vestiários, oficinas, etc.. 

— Ido 1° subsolo acha-se a entrada privativo dos Deputados (na 

Rua Dias Adorno), bem como o estacionamento privativo coberto 
;ara 150 automóveis, coda um com seu "box" individual; loco- 

- 	I•eam-se ainda neste andar o apartamento do zelodor e o corpo ' 
tie guardo. 

— O andar semi-enterrado, porém bem iluminado, e isolado - do 
• público por largo espelho d'água, é o centro nervoso da Assem- 
. F.léia. Contém o plenário com todos os seus anexos, hall das • 

comissães, comissões, hall técnico, serviços legislativos, taquigra 

fia, etc., além do vestíbulo do plenário com a solo de estar • 
dos deputados. - 

- No andar térreo estão os ambientes que recebem grande público 	' 
— o Grande Hall, generosamente aberto para a praça cívica; .-

embora possa ser fechado á noite por meio de uma grade corre- 
,. diça embutida no teto; o hall dos Deputados; o gabinete. dos 

membros da Comissão Executiva, cujo Salão Nobre abre direta-
mente para o Grande Hall; e o Hall Administrativo. 

— No mezanino localizam-se na função política, os gabinetes dos 

líderes, e no função administrativa, aqueles ambientes que, -di-
retamente ligados ao Hall Administrativo, estão mais em contato 
com os que procuram a Assembléia — o serviço do pessoal,•°.. 
tesouraria e a contabilidade. Também se encontram neste an-
dar, 'abertos para o Grande Hall, os halls  das galerias popa-' 
lares, e os próprias galerias populares. 

— No 1.0  andar acham-se, na função político; as solos dos par-
tidos, com divisões móveis, ohm  de permitir a flexibilidade que 
as necessidades dos diversos grémios requerem. Próximo ás so-'. 

Ias dos partidos está o restaurante dos deputados. Localizam-se ' 
ainda neste andar, os serviços burocráticos das funções adminis-
trativas e técnicas, bem como os refeitórios dos funcionários e do 
pessoal. 	Por se destinar a escritórios, o andor é provido de - 
iluminação e ventilação zenital com grelhas reguláveis, sistemo_ 
ideal para ambientes de perfeita calma e concentração. Um, 

pátio centro¡ ajardinado destina-se ao lazer e ao descanso, ,em 
contraste  com os demais ambientes. 	 ' 

ESTRUTURA, 

A solução estrutural baseia-se numa grelha modulada 'de 12,00 m x 
12,00 n., definindo as colunas, com vigas espaçadas de 6,00 m em  1 . 
6,00 m. 

As vigas e nervuras foram previstas com altura suficiente para 
permitirem passagem de dutos de ar condicionada (unidades "self-

contained", á razão de duas unidades por módulo de 12,00 m x 
12,00 m). 
A face inferior 'dos lajes seria deixada em co ncreto aparente, -
sendo assim a modulação da estrutura visível de todos os am-
bientes do Palácio. 

DADOS GERAIS 

1. Ar condicionado 

A exigência da climatização da totalidade dos ambientes, levou á 
adoção de um sistema de refrigeração central de águil, com com- -
pressares, servindo  unidades de refrigeração de ambiento por zona, • 
localizadas nos andores. As referidas unidades ocupariam espaço 
disponível acima das instalações sanitárias, passando os dutos den- r 
tro das vigas, sem necessidade de fárro falso rebaixado. O re- - 
torno seria direto para cada zcna insuflada. • 

2. Materiais 

O uvestimento externo do prédio seria de materiais nobres, pro-
! feriv,mente locais, ou seja, pedra branco ou mármore claro nos 
pilares e nas paredes externas do 1.° andar ;  minério de ferro -ou 
mármore escuro nas paredes externas do plenário e do embasa-• 
mento. 

Interiormente, seriam usados materiais e revestimentos cm acãrdo 
com os ambientes (mármores, lambris, granito nos pisos, etc.), com-
pletondo-se o conjunto com obras de arte de a rt istas mineiros. As 
paredes divisórias dos escraários seriam de elementos pré-fabrica-
dos, fácilmente doslocóveis. 
A área total do edil feio 6 do 21.600 -  mc. 
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Partido 

O partido adotado é um retângulo simetricamente locado a dóis 
eixos perpendiculores aos limites do terreno.  
O edifício é-um monobloco definido por trás elementos principais; 
qualquer que seja o ângulo de visão: 
1. Um embasamento que é o próprio terreno considerado sempre 

de nivel. Os declives existentes foram compensados com talu-
des naturais;  
Uma grande plataforma 'em balanço recuada dos limites do  
terreno;  
O monobloco suspenso por quatro pilares, cada um ocupando 
50 mz de área.  

Tratamento 

Todo o terreno (de nivel ou talude) seria gramado, recebendo um 
paisagismo adequado. 	A plataforma em balanço seria .revestida 
de mármore bronco. 	 . 

Os quatro pilares suportantes, também revestidos .de ,mármore bran-. 
co, enquanto que as quatro fachadas receberiam 'o mesmo trata: ~ 

mento  em todo o seu perímetro, com as plums marcados em már- 
more bronco e predominância dos montantes verticais colocadosde 
50 em .50 cm, em alumínio anodizado de cor chumbo. Os caixilhos. 

de tipo "Maxim-or" guarneceriam cristais "fume". 1,V %'.," 	• 
O fechamento do espaço ve rt ical existente entre o plataforma em 
balanço e a porte inferior do bloco seria feito com grandes panos 
de cristal "fume', fixados apenas por montantes verticais,` sem di-
visões horizontals. As portas de entrada do  Grande  Hall seriam 
em pdnos do mesmo cristal, com eixos pivotantes (e'sem montantes). 

Acessos  

O público penetraria no Grande Hall usdndo a' plataforma em' 
balanço como acesso principal, diretamente ligado á praça Carlos 
Chagos. 	 ■ 

Pelo Rua Martim de Carvalho seria o acesso á administração, entra-
da de serviço e entrada privativa. 

Elevadores e escadas 

Os elevadores são em número de 8, assim distribuidas: 2 elevadores 
poro o público; 2 para deputados; 2 para funcionários; 1 de ser-
viço e I para o gabinete do Presidente. , 
Todos os elevadores, além da linho de força comum,  :serão, em~ -
caso de emergência, acionados por geradores próprios. ' Baseando-se . 

assim na eficiência deste sistema de comunicação interna é•que foi 
possível obter-se uma distribuição racional do tema. 
O número total de escadas é de 3, sendo I para o público,'. I para 
deputados e I para serviço (funcionários). 

Pavimentos 	 I 

Os pavimentos são em número de 7, além de  um porão e cosa 
de máquinas:  
Porão — serviços gerais. 	 . 
1.0  pay. (nivel da rua Martim de Carvalho) — Administração; en-

trada de serviço. 	 •.`' ; I. :.~. 

2.° pay. — Plenário, anexos, hall técnico, biblioteca e serviço  de • 
som.  

3.° pay.  — Hall de Deputados, gabinete do Presidente, galerias e 
tribunas. 

4.° pay.  — Grande Hall. 
52 pay. — Anexos politicos (salas de partido). 

.é.° pay. — Anexos técnicos (comissões). 
7. 0  pay. — Restaurantes. 
Casa de máquina e apartamento do zelador. 

Telefones internos  

Seriam adotadas dois tipos de comunicação interna: 

a) Um sistema comum ligado ei mesa telefônica. 

b) Um sistema totalmente independente e ligado a qualquer  to-
. made  pelo sistema de rádio-transmissão. 	Este serviço abran- 
gerá todas as dependências da Assembléia. 

Estrutura  

A estrutura será em concreto armado.compondo-se de seis elementos 
de suporte (caixa de elevadores e quatro pilares duplos). Os pia-

nos horizontais serão. estruturados em grelhes. A distribuição dos 
4 pilares e a estrutura horizontal permitirão que as lajes tenham 
uma espessura relativamente reduzida e de baixo custo. A sime-
trio e a constituição levam-nos a crer em um índice elevado de 
economia em volume e peso, semelhantes a consumes Iguais para 
estruturas menores. 
A concentração dos esforços verticais em poucos elementos favo-
recerá convenientemente a infra-estrutura, definindo-a e caracteri-
zando-a perfeitamente. 

Localização das dependências  

O plenário, por ser o ponto principal do conjunto, acha-se no centro  
de gravidade do monobloco. Ao redor deste gravitam todas as de- 
pendências anexas ao mesmo, para um desenvolvimento normal e 	•  
racional do expediente Interno da Assembléia. O Grande Hall, 

devido a sua importância, foi localizado sobre o grande plataforma 
de entrada. 	Acha-se limitado pelos 4 pliores suportantes e os 
blocos de elevadores. Cobre uma área de mais de 1200 m 2 . 
Para melhor proporcionalidade entre esta área e a altura desta • 

' peça; foram utilizados os vazios dos andares superiores, correspon-
dentes fi área interna do bloco, encimados por uma clarabóia de 
cristal ray-ban e alumínio onodizado. 
O hall das galerias acha-se ligado diretamente ao Grande Hall 

po.- meio de duas amplas escadas. 
A biblioteca e o serviço de som, foram situados no mezanino do 

hall técnico. Devido á grande proximidade entre o hall dos Depu-
tados e as tribunas especiais, deixamos de considerar no tema o 
hall dos tribunas, pois opinamos pela desnecessidade do mesmo. 
O equipamento de condicionamento de or foi localizado no porão; 
a insuflação e o retorno serão feitos, verticalmente por meio de 
dutos localizados dentro dos pilares e horizontalmente por dutos  
que correm dentro das grelhas da estrutura. 	A ligação' com o 
equipamento no porão é feita por meio de um duto ssibterrâneo. 
O apartamento do zelador acha-se localizado no pavimento da 
casa de máquinas. O estacionamento privativo encontra-se sob o 
plataforma em balanço. 
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Mezanino do 2. 0  pavimento — 

biblioteca e serviço de som  

2.° pavi mento — plenários e anexos  
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1.0  pavimento — administração; hall administrativo 	- 

n t rin5ir  SE  

3.° pavimento — galenas, gab. presidência; salão nobre; hall de deputados 
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6 °r POV. - Anexos técnicos pay. — Restaurantes, salão dos deputados 

5.° pay. — Anexos poll Mot 

4.0  pavimento — grande hall 



Garagem  

Hall dos deputados, vestíbulo 
e acesso do plenário 
Tribunas especiais, plenário 

Imprensa, serviço de som, ca-

sa de fárça  

Hall das galerias, galerias 
populares, grande holl, espla-

nada  

Vazio do plenário e do gran-
de hall 
Vazio do plenário e do gran-
de hall 
Vazio do plenário e do gran-
de hall 

Segurança, entrada priva-

tivo, zelador  
Diretoria, de toquiOlia  

Comissão executiva  

Diretoria dos serviços le-
gislativos, divisõo da mesa  
e de serviços legislativos  
Lideres  

Partidos  

partidos 

Terraço  

- • OE FUNCIONARIOs  
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Jorge Wilheim, Miguel -Juliano e Silva e  
Paulo Zimbres, arquitetos  
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6  6  7 5 
q ,  4  
3 3  ~ ~ 
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1 Serviço e corpo de  
guarda  
2, 3 Comissões perma-
nentes  

4 Diretoria dos Comis-
sões, Comissões especiais 
5, 6 Portaria central, ser-

viço de pessoal, expedien-
te e arquivo  
7, 8 Tesourarai, contabi-
lidade, chefia almoxorifa-

do, diretoria geral, serviço  
médico 
9 Bibroteca, 	consultoric  
jurídica, assessoria técnica  
10 Restouronte, assoc. dos 
servidores  
11 	Restaurante ao ar li- 
vre  

A estrutura que caracteriza o anteprojeto 
é percebido de qualquer ponto em que se  
esteja, tornando-a sempre presente. Com  
essa estrutura procuramos criar espaços 
adequados ao  tema. 
As funções programáticas são facilmente 
identificáveis, tornando clara a circulação 
e as entradas. 
A esplanada de acesso prolonga-se no 
grande hall — que envolve o plenário 
criando um espaço que valorize as funções 
cívicds-ali realizadas. Area total- ...,.. 
26.834 m2. 

"leis  
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