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RELATÓRIO

TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM BEM
CULTURAL EM PROCESSO DE TOMBAMENTO, SITUADO NA RUA MÁRMORE, 59, LOTE 006,
QUARTEIRÃO 012C, SÉTIMA SEÇÃO SUBURBANA, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO
BAIRRO SANTA TEREZA.

APRESENTAÇÃO
Este relatório técnico é elaborado para apresentar a solicitação dos proprietários do bem cultural da Rua Mármore,
59 para que o CDPCM/BH se posicionamento do sobre proposta de intervenção, uma vez que apresentaram
discordância quanto ao indeferimento da DPCA em relação ao projeto apresentado.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em 07 de abril de 2021, a Sra. Venussia Malacco, proprietária do imóvel junto com o marido, Sr. Marcos Antônio
F. Malacco, solicitou, por meio de mensagem de e-mail, a reconsideração de indeferimento de anteprojeto de
intervenção na edificação. A proposta foi protocolada na DPCA em 2019, por meio do protocolo nº 1399/2019,
tendo sido analisada pela DPCA tendo como fulcro a Deliberação nº 050/ 2016 do CDPCM/BH que delegou à
DPCA analisar, solicitar complementações e aprovar projetos ou intervenções em imóveis tombados.
O posicionamento da DPCA, em ofício de nº 1095/2019, destacou que a proposta não garante a integridade
arquitetônica e estilística da edificação, expressa especialmente pela sua volumetria e pela fachada frontal. Com
efeito, entendeu-se que o as alterações na planta para a criação de uma garagem inserida no corpo principal da
edificação, resultaria em grave descaracterização que eliminaria os elementos fundamentais da tipologia da
edificação.
Em 20 de abril de 2021 esta DPCA realizou teleatendimento com o Sr. Marcos Antônio F. Malacco e a Sra.
Venussia no qual foi explicada as razões para o indeferimento. Em seguida, em ofício DPCA/EXTER no 0170/2021
de 23 de abril de 2021 os interessados foram informados que a questão seria remetida ao CDPCM/BH para
posicionamento final.
A EDIFICAÇÃO DA RUA MÁRMORE, 59
Trata-se de em bem cultural em processo de tombamento nº 01.036 179.15.74, situado no Conjunto Urbano Bairro
Santa Tereza. O projeto original da edificação é datado de 1926, de autoria do arquiteto italiano Luiz Olivieri, para
o proprietário Francisco de Paula Matos. Olivieri integrou a Comissão Construtora da Nova Capital e foi autor de
inúmeros projetos de relevo. O projeto da Mármore, 59, assinado por ele, apresenta-se com vinculação ao
classicismo, composição simétrica, definida pelas linhas e frisos e pela cornija reta com frontão quadrado,
escondendo o telhado de três águas. A planta tinha concepção simples, quadrangular, com cômodos dispostos
em sequência sem corredor e uma varanda na lateral direita.
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Projeto original realizado pelo arquiteto Luiz Olivieri, 1926. Fonte: PBH.
Em 1927 há um projeto de modificação de autoria do arquiteto italiano Francisco Farinelli que altera o desenho da
platibanda, acrescentando o frontão que hoje se encontra na edificação. Nessa modificação foi incluído um anexo
com telhado independente, onde foi disposto o banheiro que no primeiro projeto se encontrava dentro do corpo
principal da casa.

Alteração realizada pelo arquiteto Francisco Farinelli, 1927. Fonte: PBH.
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Em 1929 há um novo projeto de modificação, realizado pelo arquiteto José de Castro em que ele altera novamente
a parte de fundos da planta, acrescentando um quarto junto do banheiro.

Alteração realizada por José de Castro, 1929. Fonte: PBH.
Há, ainda, projeto de 1991 que foi implementado sem alteração da conformação geral da fachada. Registra-se,
mais recentemente a realização de construções nos fundos do lote, das quais não encontramos documentação de
regularização.

Alteração realizada por Jorge José de Oliveira, 1991. Fonte: PBH.
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Situação da fachada frontal em março de 2020. Fonte: Google.

A Rua Mármore compõe o denominado pedaço “boêmio/ comercial”. Fonte: Google.
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Fotografia aérea. 2018. Fonte: Google Earth

Excerto do mapeamento cultural do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza: As edificações coloridas de vermelho
são bens culturais em processo de tombamento. A edificação em amarelo possui o segundo grau de proteção:
registro documental. Todos os lotes da quadra possuem diretriz altimétrica que restringe a altura de novas
construções a 7,0 metros.
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ANÁLISE DA PROPOSTA DA REQUERENTE
A edificação localiza-se na Rua Mámore, 59 localiza-se em um “trajeto” referencial do bairro. Trata-se de logradouro que se
configura como continuidade da Rua Hermilo Alves, principal entrada do bairro Santa Tereza e eixo aglutinador das principais
atividades da comunidade e do comércio local. Além de ser um bem arquitetônico de referência que conforma juntamente
com outros exemplares, uma forma típica de construir do início do século passado, a edificação retrata modos de vida
característicos de Santa Tereza.
O anteprojeto do requerente propõe a ampliação da casa em direção ao fundo do terreno com a demolição de alguns anexos
existente na parte de fundo do terreno de forma a criar duas suítes e mais um dormitório. A sala de estar e um dos quartos
que estão voltados para a fachada frontal seriam eliminados e transformados em garagem, conforme mostram as plantas
abaixo, onde os tracejados em vermelho correspondem às demolições e as o polígono verde verdes à ampliação

Situação atual

Situação proposta
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Portão
articulado
A fachada se transforma em um cenário, com um largo vão fechado
por um portão articulado que se finge de fachada ao ser fechado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De forma geral, a casa da Rua Mármore, 59, embora tenha sofrido reformas e alterações na sua parte interna, ainda guarda
as características estilísticas essenciais de sua vinculação estilística, inserindo-se adequadamente no “Pedaço” Boêmio/
comercial do Conjunto Urbano Bairro santa Tereza.
Deve-se ressaltar que este exemplar arquitetônico, com traço original dos arquitetos italianos Luiz Olivieri e Francisco
Farinelli, foi objeto de adaptações internas ao longo dos anos, como ocorre com todas as casas centenárias. Essas
modificações são ressignificações e alterações pontuais em suas conformações plásticas e funcionais. Algumas dessas
alterações, especialmente as alterações internas, são aceitáveis e até mesmo necessárias para viabilizar os novos usos e
as novas necessidades de cada tempo, não interferindo de forma drástica na leitura da edificação. Há, também, intervenções
inadequadas, mas que podem ser revertidas sem prejuízo da caracterização, a exemplo das substituições dos vãos e janelas
na fachada frontal. Contudo, as intervenções que melhoraram o conforto dos usuários, mas criam incompatibilidade com a
preservação, deixam de ser aceitáveis quando subvertem fortemente a caracterização estilística, a composição original da
fachada e da volumetria. Entendemos que este é o caso da proposta apresentada.
A criação de uma garagem no corpo principal, com abertura de grande vão na fachada, resultaria em impacto significativo,
conformamndomsimulacro incompatível com a proteção específica do bem cultural. Caso aprovado, deveria em nosso
entender, inviabilizar o prosseguimento do processo de tombamento do bem cultural

Belo Horizonte, 07 de junho de 2021.

Teodoro Magni
Engenheiro Arquiteto
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ANEXOS

Proposta apresentada

Projeto apresentado para a nova planta
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Fotografias do interior. Fonte: requerente.

Fotografias das laterais. Fonte: requerente.
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Fotografia da parte posterior e do porão. Fonte: requerente.

Fotografias da fachada. Fonte: requerente.
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