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PARECER TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE E DELIBERAÇÃO SOBRE O GRAU DE
PROTEÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ ILDEU GRAMISCELLI, 86 (LOTE 020A,
QUARTEIRÃO 028D, ZONA FISCAL 106), PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO
BAIRROS LAGOINHA, BONFIM E CARLOS PRATES;
1. Considerações iniciais
Este parecer técnico se refere à análise do DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO IMÓVEL SITUADO
NA RUA JOSÉ ILDEU GRAMISCELLI, 86 (LOTE 020A, QUARTEIRÃO 028D, ZONA FISCAL 106)
pertencente ao Conjunto Urbano Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates. O dossiê foi elaborado pela
DPCA sob a responsabilidade técnica do arquiteto Teodoro Magni e do historiador Marco Antônio Silva e
apresenta uma análise técnica abrangente e apurado rigor técnico. É constituído de 12 itens arranjados em
83 páginas, como segue:
INDICE
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
2. A POLÍTICA DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL........................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
3. O CONJUNTO URBANO LAGOINHA, BONFIM E CARLOS PRATESERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
4. A RUA JOSÉ ILDEU GRAMISCELLE, O ENTORNO DO IMÓVEL . ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
5. O ARQUITETO JOSÉ DE CASTRO: O AUTOR DO PROJETO ..... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
6. A CARACTERIZAÇÃO ARQUITETÔNICA DA EDIFICAÇÃO......... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
7. AS INTERVENÇÕES, DESCARACTERIZAÇÕES E DEMOLIÇÕES NA EDIFICAÇÃO ........................ 6
8. OS DOCUMENTOS DO PROJETO DA EDIFICAÇÃO ................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
9. O POSICIONAMENTO DOS PROPRIETÁRIOS EM RELAÇÃO AO TOMBAMENTO DA EDIFICAÇÃOERRO! INDICADOR
NÃO DEFINIDO.

10. A JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO DA EDIFICAÇÃO .... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
11. AS DIRETRIZES PROPOSTAS DE PRESERVAÇÃO E DE INTERVENÇÃOERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
12. REFERÊNCIAS ........................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

2. Histórico
Passamos a narrar os eventos abaixo no intuito de contextualizar o processo em pauta e orientar a
decisão deste CDPCM/BH.
Os estudos de proteção desses bairros iniciaram-se nos anos 1990, com o projeto “Belo Horizonte:
Bairros Antigos - uma nova realidade”. Em 1993, o bairro Lagoinha foi objeto do “Inventário do
Patrimônio Urbano e Cultural de Belo Horizonte/IPUCBH” e em 1996, a Lei nº 7.166 em seu Cap. VI,
Art. 75 criou várias Áreas de Diretrizes Especiais, entre as quais a que delimitou a ADE Lagoinha.
Em 29 de outubro de 1996 foi aberto o processo de proteção do Conjunto Urbano Bairros Lagoinha,
Bonfim e Carlos Prates, que se efetivou com a proteção deliberada na sessão extraordinária do
CDPCM/BH, ocorrida em 14 de dezembro de 2016, com a Deliberação 193/ 2016.
A proteção do Conjunto Urbano, além de incluir todos os processos anteriores de tombamento de
edificações que já estavam em andamento, incluiu novos processos de proteção para edificações, praças e
árvores. Dessa forma, antes mesmo da proteção do Conjunto Urbano, em 25 novembro 2013, a edificação
da Rua José Ildeu Gramiscelli, 86 teve seu processo de tombamento aberto pelo CDPCM/BH com nº 01158.717-13-70. Após a proteção do Conjunto Urbano Bairro Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates, esse
processo de tombamento passou a estar apenso ao processo nº 01-100.051-96-99, referente à proteção do
Conjunto Urbano.
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Em 07 de fevereiro de 2018 a DPCA recebeu a convocação nº 051/2018 da Secretaria Municipal
Adjunta de Regulação Urbana solicitando parecer sobre o projeto de regularização urbanística do
empreendimento da Viação Serro Ltda., no lote 020A do quarteirão 028D, que estava sendo analisado a
partir dos parâmetros da Lei municipal 9074/05. O projeto de regularização envolvia diversas edificações
situadas em vários lotes do quarteirão, incluindo a edificação da Rua José Ildeu Gramiscelli, 86. A esta
convocação seguiram-se a convocação nº 095/2018 e a convocação nº 419/2019 de 26 de agosto de 2019,
tendo a DPCA emitido parecer final favorável à regularização das edificações da Viação Serro Ltda.
sendo que, para a edificação em processo de tombamento foi solicitada a elaboração e implementação de
projeto de restauração, uma vez que se constatou que tinham sido realizadas intervenções que não tinham
sido previamente autorizadas pela DPCA ou pelo CDPCM/BH.
Em 26 de setembro de 2019 a DPCA apresentou o caso à Promotoria de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural do Ministério Público de Minas Gerais para acompanhamento.
Em seguida a Promotoria abriu o Inquérito Civil MPMG 0024.19.017530-7 no âmbito do qual foi
acordado com os representantes da Viação Serro Ltda. a realização e implementação do projeto de
restauração da edificação.
Em 18 de fevereiro de 2020, por solicitação da Viação Serro Ltda., foi realizada reunião presencial na
DPCA com os representantes da empresa para tratar do projeto de restauração da edificação. Estavam
presentes a Sra. Silvana Bastos, diretora e representante da Viação Serro Ltda., o Sr. Jorge Cunha
Conrado, procurador da Viação Serro Ltda., a Sra. Vanessa Oliveira Miranda, engenheira responsável
pelo projeto de regularização da edificação e o representante da DPCA. Durante a reunião, os
representantes da Viação Serro informaram terem participado de audiência no Ministério Público no dia
29 de janeiro de 2020, tendo sido acordado que a Viação Serro Ltda. avaliaria com profissionais
especializados os custos necessários para a realização e implementação do projeto de restauração, o qual
deveria ser elaborado tendo como referência o projeto original de 1934, aprovado na Prefeitura Municipal
e enviado aos interessados por correio eletrônico na mesma data, juntamente com a ata da reunião onde
constavam, por solicitação dos representantes da Viação Serro, as questões principais a serem
consideradas na restauração da edificação, assim como as orientações para a apresentação e protocolo do
projeto de restauração na DPCA. Foi mencionado, ainda, que por ocasião do ato de proteção da edificação
o CDPCM/BH poderia deliberar diretrizes específicas, as quais deveriam ser seguidas nas intervenções.
Foi mencionado que, a partir da abertura do processo de tombamento da edificação ou da proteção
cultural do conjunto urbano, nenhuma alteração, reforma ou acréscimo poderiam ser feitos na edificação
sem a prévia análise da DPCA e o devido licenciamento na Prefeitura Municipal.
Em 26 de outubro de 2020 foi realizada reunião por meio de videoconferência, com a presença de
representantes da Promotoria de Justiça, da DPCA e da Viação Serro Ltda. quando se solicitou a
conclusão do processo de tombamento da edificação para que se pudesse implementar o projeto de
restauração. A DPCA, por sua vez, se comprometeu a concluir o dossiê de tombamento e apresentá-lo ao
CDPCM/BH na sessão ordinária prevista para ocorrer no mês de janeiro de 2021.
No início de dezembro de 2020 a Viação Serro Ltda. enviou à DPCA uma prancha de desenho
contendo projeto para a restauração da fachada da edificação e outros documentos, os quais, mesmo não
atendendo aos requisitos definidos na Portaria Conjunta SMC/FMC nº 008/2020, foi analisado pela
DPCA, que avaliou que a solução apresentada não contemplava de forma satisfatória as orientações para
a restauração da edificação e se dispunha a realizar atendimento ao arquiteto autor do projeto para
esclarecimentos e orientações. Em 14 de dezembro de 2020 o representante dos proprietários informou à
DPCA que, para o prosseguimento das revisões de projeto, a Viação Serro Ltda aguardaria a definição
quanto ao tombamento da edificação.
Nesse cenário, a DPCA encaminha ao CDPCM/BH o dossiê técnico para a deliberação pela proteção
por tombamento do bem cultural situado na Rua José Ildeu Gramiscelli, 86, conforme previsto na Lei nº
3.802, de 06 de julho de 1984, que organiza a Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo
Horizonte.
IEPHA – MG
Rua dos Aimorés, 1697 | Lourdes
Belo Horizonte | MG | Brasil | 30.140-072
31 3235-2800 | iepha.mg.gov.br

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais
Governo do Estado de Minas Gerais

3. Análise
Com relação ao Conjunto Urbano Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates e sua proteção,
destacamos que ele compõe as áreas que primeiro foram ocupadas e vieram a constituir o que hoje se
denomina de bairros pericentrais. Após a ocupação inicial, a Praça Vaz de Melo, a Rua Itapecerica, a rua
Além Paraíba e Bonfim, progressivamente, começaram a receber uma população de classe média que
também passou a se apropriar dessa região. Ali havia uma melhor infraestrutura quando compa rada a
outras áreas fora do traçado da Avenida do Contorno
Muitos dos imigrantes e trabalhadores se estabeleceram na região da Lagoinha e foram
acolhidos por ela. Italianos, negros, sírios e portugueses que se estabeleceram na região criaram
certas relações sociais peculiares que tornam a região da Lagoinha múltipla, diversa e sincrética.
Uma harmonia com sotaque italiano, batuque do samba e fé que acabou atraindo uma boemia
que lhe rendeu o título de Lapa Mineira. Essa boemia convivia em clima de profundo respeito
com as famílias e uma pluralidade de manifestações religiosas. (QUEIROGA, 2020, p. 45)

Das conclusões apontadas no dossiê de proteção do Conjunto Urbano, destacamos.
A afetividade e o carinho demonstrado por seus moradores em diversas tentativas de
preservação da memória local, nos chamam a atenção para a importância da salvaguarda de um
pedaço significativo da história de Belo Horizonte. Adequadas ações de proteção neste
Conjunto, podem minimizar a ambiguidade de sensações que seus habitantes parecem sentir
com relação ao local em que vivem, alternado entre o desencanto e a admiração. (Dossiê para
Proteção, 2016. p. 119).

Já o item 4 do dossiê em pauta discorre sobre o entorno do imóvel a ser protegido e a rua José
Ildeu Gramiscelli. A Rua Baritina (atual José Ildeu Gramiscelli) fazia parte da Planta da nova capital
proposta por Aarão Reis em 1895. Começaria na Rua do Ramal e terminaria na esquina das Ruas Galena
e Almandina, na 5ª Seção Suburbana (correspondente aos bairros Carlos Prates e Padre Eustáquio).
Entretanto, o logradouro só fora aberto em 1911 ligando as Ruas Rua Itatiaia e do Serro. Em 1924,
durante a gestão do Prefeito Flávio Fernandes dos Santos, o trecho até a Rua Borda da Mata foi
denominado de Rua Antônio Dias.
Ainda na mesma planta percebe-se a previsão de ligação da via até a Rua Conceição, situada
entre as Ruas Pedro Leopoldo e Fortaleza. A referida ligação, embora ainda prevista em
parcelamento feito em 2008, nunca foi construída. Por sua vez, na Planta de 1942 o curso
descrito aparece apenas com a topônima Baritina, excluindo os topônimos Antônio Dias e
Conceição. (QUEIROGA, 2021).

O atual nome da rua foi determinado no primeiro dia do mês de fevereiro de 1971, por meio da lei
1.925 de autoria do Vereador Roberto Mauro de Oliveira.
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Informações superpostas ao Mapeamento Cultural DPCA. 2021.
A partir de 1971, a Rua Baritina, entre Coromandel (atual Itatiaia) e Borda da Mata, fora
denominada Rua José Ildeu Gramiscelli. O percurso entre as Ruas Fortaleza e Pedro Leopoldo permanece
com o nome Baritina. Entretanto, a força da tradição no imaginário popular faz com que muitos
moradores ainda se refiram a todo o percurso, incluindo a José Ildeu Gramiscelli, como Baritina.
A rua Baritina e o seu entorno imediato se caracterizam pelo predomínio de imóveis residenciais e
de arquitetura menos refinada, muitos construídos para locação. O imóvel objeto deste dossiê
provavelmente foi projetado com essa finalidade. O projeto foi encomendado pelo Sr. Seraphin Passos ao
arquiteto José de Castro que planejou duas unidades residenciais idênticas, com 76 m² cada uma e dois
pavimentos. Alguns anos depois, visando ampliar os rendimentos, o proprietário construiu uma terceira
casa nos fundos do terreno. Passos também foi proprietário de muitos outros imóveis na região, o que
corrobora a tese de construções voltadas prioritariamente para locação
Ainda com relação à Rua José Ildeu Gramiscelli, destaca-se que o percurso atual do logradouro
confere aos moradores e transeuntes vista privilegiada da Serra do Curral. Esta vista privilegiada, não
apenas da Serra Curral, mas de boa parte da área urbana, foi destacada também por Plínio Barreto na
crônica Companheira Inseparável, na qual faz uma descrição do logradouro em 1930.
Embora aquela tensão reinante, os moradores do Alto Bonfim – onde se descortinava bem o
Barro Preto, ontem mais que hoje, tantos os edifícios erigidos, tinham suas atenções destinadas
ao quartel do 12º RI, baluarte das forças federais fiéis ao presidente Washington Luís. O Quartel
era atacada pelas forças da Aliança Liberal. Vivíamos a Revolução de 30.
A rua Baritina, hoje José Ildeu Gramiscelli, por sua localização, oferecia posição privilegiada
para ver o quartel, “campo de batalha”. O movimento na rua era, pois, desusado. Rapazes e
moças chegavam a improvisar um footing; meninos corriam atrás de uma bola, rodavam pião,
faziam o bente-altas, grilavam bolinhas-de-vidro. Meninas brincavam de roda. (BARRETO,
1995, P. 24)

O item 6 do dossiê em pauta discorre sobre o projeto e a edificação a ser protegida. O projeto
arquitetônico inicial para as casas foi encomendado em 1934 pelo Sr. Seraphin Passos ao arquiteto José
de Castro. Situavam-se nos lotes 017 e 020 e em partes dos lotes 023 e 024 do então quarteirão 028, com
frentes para a Rua Baritina, atualmente denominada Rua José Ildeu Gramiscelli. Conforme alguns
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microfilmes datados do início do século XX, o Sr. Seraphin Passos também é citado como proprietário de
outros imóveis no mesmo quarteirão 028, onde provavelmente construiu algumas casas para aluguel.
O arquiteto José de Castro, autor do projeto das casas da Rua José Ildeu Gramiscelli, 86 e 98, nasceu
em 17 de novembro de 1897 em Cerdedo, município da Espanha situado na província de Pontevedra,
comunidade autônoma da Galiza. Em Belo Horizonte, a partir dos anos 1930 até meados dos anos 1940,
José de Castro elaborou inúmeros projetos, tanto de residências como de prédios para uso comercial,
localizados tanto na região central, como nos bairros pericentrais. Em seus projetos nota-se a
predominância da estética art déco comum na produção dos anos 1930-1940. Em 1946, José de Castro
integra como engenheiro a Fundação da Casa Popular, primeiro órgão federal que centraliza a política de
habitação, criado pelo Decreto-Lei 9.218/ 1946 durante o Governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra e
realiza diversos trabalhos em Minas Gerais e na Bahia.
O arquiteto concebeu duas unidades residenciais gêmeas, com dois pavimentos cada uma em um total
de 76 m² cada casa, com fachadas no alinhamento dos lotes. Provavelmente também se tratava de casas
para aluguel, as quais receberam os números 86 e 98, sendo que anos depois o Sr Seraphin constrói uma
terceira casa de fundos com número 98F.

Extrato do projeto original de 1934, para as casas da Rua José Ildeu Gramiscelli, que retrata a primeira solução adotada pelo
arquiteto para a fachada frontal. Fonte: PBH, 2020.

Edição do desenho da fachada, a partir do projeto de modificação de 1934 para as casas da Rua José Ildeu Gramiscelli,
mostrando a alteração que o arquiteto fez no projeto inicial, ao adicionar um cômodo sobre o volume da garagem. Fonte: PBH,
2020.

É interessante notar algumas similaridades entre as soluções que o arquiteto adotou no projeto aqui
analisado e as que desenvolveu, quatro anos depois, para o projeto para as casas da Avenida Bias Fortes
1018, gêmea da casa da Rua dos Guajajaras, 1037. Trata-se de projetos de “casas gêmeas, com estética art
déco, implantadas no alinhamento do lote, com volumetria cúbica, telhado escondido ou semiescondido
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por platibanda, planta de dimensões modestas, fachadas quadrangulares trabalhadas em relevos, linhas
horizontais, com frisos sulcados e faixas decorativas.
A tendência estilística art déco caracteriza-se pela adoção de plantas simétricas e pelas releituras
estilizadas do repertório de formas pertencentes aos estilos históricos e vernaculares. As esquadrias
frequentemente adotam desenho em motivos geometrizados com basculantes em vidro e madeira e num
segundo momento também em ferro e vidro. As formas geometrizadas possuem desenhos com frisos,
especialmente na conformação dos coroamentos ou nas faixas decorativas aplicadas no corpo das
edificações. Na arquitetura brasileira esses motivos decorativos às vezes remetem ao movimento nativista
muito influente nos anos 1930, sendo comum a adoção de elementos inspirados nos desenhos da cerâmica
dos índios marajoara da ilha de Marajó. Em Belo Horizonte são exemplos marcantes da influência
nativista os edifícios Acaiaca e Indaiá, assim como o desenho em ziguezague do calçamento em pedras
portuguesas da praça Raul Soares, ou ainda os detalhes decorativos aplicados nas grades e esquadrias do
edifício Teixeira da Rocha, na Rua da Bahia, 1291/1295.
Já o item 7 do dossiê discorre sobre as intervenções, descaracterizações e demolições na edificação. A
demolição das casas de números 98 e 98F ocorreu entre maio de junho de 2016, meses que antecederam a
conclusão do estudo e a deliberação do CDPCM/BH pela proteção do conjunto, que ocorreu em
dezembro de 2016. Por outro lado, a descaracterização da casa de número 86 ocorreu quando já se
encontrava em processo de tombamento, o qual havia sido aberto em 25 novembro 2013 e portanto
desconsiderando o artigo 12 do Código de Edificações, lei 9.725/2009, que obriga ao prévio
licenciamento as intervenções em edificações situadas em conjuntos urbanos protegidos, imóveis com
tombamento específico ou de interesse de preservação. Da mesma forma, o artigo 11 da mesma lei nº
9.725/2009 determina que as demolições devem ser precedidas de licenciamento. Por se tratar de imóvel
protegido, tal licença também considera a emissão de parecer da Diretoria de Patrimônio e do
CDPCM/BH
Quando do inventário da casa da Rua José Ildeu Gramiscelli, 86, a casa vizinha de número 98 não foi
identificada como pertencente ao mesmo projeto de arquitetura, uma vez que se encontrava com várias
intervenções descaracterizadoras que impediram, inicialmente, avaliar a sua caracterização para além da
semelhança de implantação e de evidente harmonia volumétrica. Mais adiante, já na fase de
aprofundamento da pesquisa arquitetônica, com a análise minuciosa dos microfilmes dos projetos
originais e com as novas vistorias no local, ficou evidenciada a relação arquitetônica entre as duas casas,
que são partes de uma mesma concepção de projeto. Naquele estágio dos estudos para tombamento seria
perfeitamente justificável a inclusão da casa de número 98 como parte do objeto da proteção. Contudo, a
demolição tanto da casa de números 98 quanto a da casa de número 98F, existente nos fundos do lote, já
havia ocorrido de forma irregular.
A partir das vistorias realizadas em dezembro de 2020, constata-se que as diversas intervenções
alteraram algumas das características da casa, mas não apagaram irreversivelmente os elementos
essenciais para a sua restauração e caracterização cultural. Com efeito, a grande parte das intervenções
realizadas são reversíveis a partir dos registros disponíveis.
Em tempo, cabe-nos na oportunidade destacar que as demolições e descaracterizações resultam de um
processo constante que envolve não somente o bairro Lagoinha, mas em menor grau também os demais
bairros pericentrais mais antigos. A atual quadra 028A abriga há décadas uma garagem de empresa de
ônibus. A ampliação da empresa tem requerido sempre mais espaços para a guarda e a manutenção de
veículos e para administração, o que ameaça a permanência das casas. Em meados do século passado, o
quarteirão 028A era parcelado em um número maior de lotes, onde se implantavam diversas edificações
voltadas para as cinco faces do quarteirão, as quais foram sendo demolidas, quase sempre de forma
irregular. A análise dos levantamentos mais antigos e sua comparação com as fotografias aéreas mais
recentes demonstram a amplitude desse processo, que se reflete na deterioração das ambiências de amplas
porções do bairro.
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Ao final desta análise, gostaria de sugerir algumas alterações e tecer algumas observações às diretrizes
de preservação e intervenção apresentadas no item 11 do dossiê.
À redação da diretriz 2.3 recebe o acréscimo de uma parte inicial e passa a ler:
A relação de cheios e vazios das fachadas deverá ser recomposta com vistas a atender à
proposta no projeto de 1934 e preferencialmente, “serão reinstaladas janelas de madeira
e vidro fantasia com postigos cegos, as quais seguirão desenho geral apresentado no
projeto e detalhamento segundo modelo de janelas típicas das casas do período,
podendo ser instaladas grades de ferro externas dentro dos vãos;”
A redação da diretriz 2.6 passa a ler
Proceder a prospecção das paredes das fachadas com vistas a reproduzir a pintura
original nas tonalidades encontradas ou que apresentem relação similar; a pintura deverá
ser em tinta mineral; sugere-se a pintura das esquadrias de madeira com a cor gelo e os
portões metálicos com a cor grafite fosco;
A redação da diretriz 8 recebe um acréscimo e passa a ler:
“Eventuais novas edificações a serem construídas nas porções do lote 020A que forem
lindeiras à edificação deverão ser implantadas no alinhamento, devendo harmonizar-se
em termos formais e volumétricos com a ambiência em que se inserirão, ficando os
projetos sujeitos à análise e aprovação do CDPCM/BH quanto à qualidade estética e à
harmonia com o ambiente urbano, conforme previsto na diretriz geral nº 6 do Conjunto
Urbano Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates;” observar a volumetria da edificação gêmea
que foi objeto de demolição com vistas a estabelecer a relação proposta pelo projeto de
1934.
A redação da diretriz 10 recebe um acréscimo e passa a ler:
“Deverão ser reinstaladas e restauradas, sempre que possível e adequado ao novo uso,
“os vãos e as esquadrias internas;”
A redação da diretriz 12 recebe um acréscimo e passa a ler:
“Os cômodos internos da edificação não poderão abrigar usos que sejam incompatíveis
com a preservação e que comprometam a estabilidade da construção e a sua
integridade;” caso o uso atual tenha que ser mantido, depósito de pneus, deverão ser
tomadas medidas que promovam a proteção dos revestimentos internos com vistas a
minimizar os impactos negativos causados e garantir a integridade e adequada
conservação dos mesmos.
4. Considerações finais e voto
A preservação do imóvel em pauta, associado às demais construções em seu entorno, oferece um
rico suporte de memória para a compreensão da História de Belo Horizonte e, em particular, da região da
Lagoinha e Alto Bonfim em várias temporalidades. As edificações são produtos de seu tempo histórico e
apresentam modos de ser, viver e pensar de indivíduos, comunidades ou grupo sociais. Além disso, “as
edificações,” mesmo não atendendo “aos critérios de raridade, exclusividade, monumentalidade e
excepcionalidade são também relevantes para os processos de tombamento”1.
Como portadora de memória, a edificação em pauta traz em si vestígios aos que a interrogam e
observam, dos distintos períodos de sua história ao longo do tempo que englobam as razões iniciais de
sua construção e uso, os aspectos ligados ao descuido, destruição e novos usos. Por fim, a edificação da
Rua José Ildeu Gramiscelli, 86 não deve ser vista isoladamente porque apresenta vestígios das primeiras
FONSECA, Maria Cecilia Londres. Para além da Pedra e Cal: por uma concepção ampla de Patrimônio
Cultural in ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (orgs). Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. 2 ed. Rio
de Janeiro: Lamparina, 2009.
1
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construções na região e traz em si particularidades relevantes sendo uma síntese das formas de ser e viver
no Alto Bonfim nas primeiras décadas da capital.
Os estudos apresentados no dossiê técnico para a proteção do bem cultural localizado à Rua José
Ildeu Gramiscelli, 86 revelam a existência de “significados sociais de intelectualidade relacionados a ela,
atribuídos no presente e passíveis de serem conferidos, no futuro, nas mais variadas perspectivas”. Sua
significância está, como pode ser constatado no Quadro 10.2 - Resumo dos valores atribuídos ao bem
cultural , calcada em valores históricos, artísticos, científicos, sentimentais e de identidade coletiva. Esses
últimos ligam-se ao papel que o bem cultural exerce enquanto referência para a coletividade do bairro,
contribuindo e facilitando interações afetivas entre as pessoas e o ambiente, além de reforçar o
entendimento do patrimônio cultural como uma natureza incorporada à memória social e parte da vida
humana.
Diante das justificativas expostas e em consonância com a Lei nº 3.802 de 06 de julho de 1984,
que organiza a Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, acompanho a
recomendação da DPCA e sou favorável à proteção por tombamento específico (terceiro grau de
proteção) do imóvel situado Rua José Ildeu Gramiscelli, 86, assim como às diretrizes de proteção e
intervenções elencadas no referido estudo técnico. Essa decisão se sustenta na significância do bem em
pauta e no seu papel como legado histórico e cultural a ser transmitido às atuais e futuras gerações.
Esse é o meu parecer, salvo melhor juízo deste Conselho,
Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2021.
Fernando Pimenta Marques
Representante do IEPHA/MG
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