RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROPOSTA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, BEM TOMBADO ISOLADAMENTE.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A edificação situada à Rua Professor Moraes nº363, conhecida como Colégio Sagrado Coração de
Jesus, teve tombamento específico integral do edifício principal e igreja, considerando a área de
entorno para efeito de proteção todo o quarteirão compreendido entre as Ruas Professor Moraes,
Inconfidentes, Santa Rita Durão e Ceará, deliberado pelo CDPCM-BH em 27/08/92, com publicação
no DOM em 02/09/92, processo nº01.001.076.96.30.
O Colégio Sagrado Coração de Jesus foi inaugurado no dia 15 de janeiro de 1911 à Rua Cláudio
Manoel nº984, sendo abençoado pelo Revmo. Monsenhor João Marinho de Almeida. O colégio é
dirigido pelas irmãs Servas do Espírito Santo. Sua construção teve como objetivo tornar a nova
capital bem equipada de estabelecimentos de ensinos, assim como seus contemporâneos: Colégio
Santa Maria, Instituto Metodista Isabela Hendrix (para meninas) e o Colégio Arnaldo (para
meninos).
Improvisado, inicialmente, à rua Cláudio Manoel esquina de rua Pernambuco, rapidamente ficou
pequeno para as alunas matriculadas. Em 1913, o colégio é instalado no prédio ainda em
construção na Rua Parahybuna nº363 (atual rua Professor Moraes), em uma área que
compreendia as ruas Ceará, Inconfidentes e Santa Rita Durão.
Em 14/11/2008, o Colégio Sagrado Coração de Jesus protocolizou na então DIPC (atual DPCA) o
Plano Diretor da referida Instituição, elaborado pela ARQSOL Arquitetura e Tecnologia para ser
analisado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte CDPCM-BH. O referido Plano foi analisado e aprovado pelo CDPCM-BH em reunião extraordinária
realizada em 05 de agosto de 2009, a saber:
Deliberação nº 048/2009
Ref.: Apreciação e deliberação do Plano Diretor do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Relator:
Renato César José de Souza.
- Deliberou pela aprovação do Plano Diretor do Colégio Sagrado Coração de Jesus, ressalvando-se
que todas as intervenções pontuais deverão ser objeto de projetos específicos a serem avaliados
pelo CDPCM-BH.

Em 06 de maio de 2021, por meio do protocolo nº 0164/2021, a ARQSOL Arquitetura e Tecnologia
protocolou a revisão do Plano Diretor aprovado em 2009, para análise e deliberação deste
CDPCM-BH.
2. ANÁLISE
A elaboração da revisão do Plano Diretor de 2009 teve como objetivo principal promover uma
atualização do diagnóstico e das diretrizes de intervenção, passados doze anos da sua elaboração.
Consta também do Plano a análise sistemática das potencialidades do conjunto do Colégio
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Sagrado Coração de Jesus contraposta às necessidades simbólicas e funcionais da Instituição
Educacional. Como resultado, tem-se um conjunto de conceitos e diretrizes afins à arquitetura
cujo objetivo é nortear de maneira harmônica o desenvolvimento da Instituição, atendendo às
atuais demandas de crescimento de área construída, de complementação da melhoria das
instalações físicas atuais, atendendo ao planejamento estratégico do Colégio com a previsão de
término das ações de inovação e ampliação, visando oferecer novas possibilidades e novos
serviços para o aprimoramento do processo educativo.
Nesse sentido, a ARQSOL apresentou pesquisa detalhada da Instituição, com o levantamento das
características históricas e arquitetônicas das edificações, pesquisa dos projetos aprovados e
fichas de obra junto à PBH, levantamento da legislação e diretrizes do Conselho junto à PBH e
DPCA, levantamento fotográfico antigo e atual, diagnóstico do estado de conservação das
edificações do conjunto. Segundo o material apresentado, o diagnóstico tem como objetivo
fundamental o conhecimento profundo e sistematizado do Colégio com o intuito de subsidiar a
definição precisa das diretrizes do Plano Diretor: do Colégio enquanto instituição de ensino,
considerando sua história, seu caráter, seu perfil e os novos anseios de seus diretores e
estudantes; do local onde o Colégio se encontra, incluindo sua vizinhança, bem como sua relação
com a cidade; das instalações e serviços do Colégio, sua adequabilidade, estado de conservação,
potencialidades e vocações; das posturas legais que norteiam os processos de intervenção física
no conjunto, salientando que o conjunto possui tombamento específico pelo Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH).
Ao longo de 110 anos o Colégio Sagrado Coração de Jesus vem educando gerações adequando o
processo educacional a cada momento histórico. Os Colégios das Irmãs Missionárias Servas do
Espírito Santo, agora consolidados em Rede de Educação, trouxeram novas perspectivas para o
Sagrado, o que permitiu ao longo do ano de 2008, construir seu Planejamento Estratégico para os
três anos seguintes, quando foram realizadas parte das intervenções de inovação e melhoria da
estrutura física, objetivando o aprimoramento do processo educativo. Também em 2009 foi
aprimorado o Projeto Educacional da Instituição, tendo em vista o compromisso do educando com
seu processo de aprendizagem de maneira sistemática.
Em um momento anterior à elaboração do primeiro Plano Diretor o colégio apresentava uma
situação estável, porém a administração observava uma constante evasão de alunos. Isto ocorria
em função do aparecimento de inúmeras instituições de ensino, mas principalmente pela
obsolescência das edificações do colégio que passou a impedir que todas as ações e atividades
pedagógicas pudessem ser administradas de maneira eficiente e apropriada.
A partir da aprovação do Plano Diretor pelo CDPCM-BH, em 2009, foi iniciada a reestruturação
física do colégio que teve continuidade nos exercícios seguintes com o intuito de oferecer
estrutura física para múltiplas oportunidades de aprendizagem. Desde 2009, várias mudanças na
estrutura física do colégio também foram realizadas, a saber:
1. Modernização das salas de aula, reestruturação física dos laboratórios de Ciências
Biológicas, Física e Química, sala com lousa interativa – multimídia; conforme estabelecido
na DA16 do Plano Diretor de 2009;
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2. Otimização da área construída em função da demanda por novas salas de aula,
principalmente nas áreas subutilizadas como o bloco da residência das Irmãs; conforme
estabelecido na DA11 do Plano Diretor de 2009;
3. Demolição da cobertura metálica descaracterizante do pátio; conforme estabelecido na
DA12 do Plano Diretor de 2009;
4. Demolição das edificações indicadas como espúrias no diagnóstico: lavanderia, sanitário,
depósito, depósito da Igreja, casa de máquinas e ar-condicionado do Auditório aposto ao
prédio da “Casa Nova”, cômodo de lixo junto ao muro de fechamento frontal na rua Santa
Rita Durão assim como orquidário; conforme estabelecido na DA1 do Plano Diretor de
2009;
5. Execução de projeto de design gráfico ambiental, identificação externa de edifícios,
indicação interna de setores e fluxos principais; conforme estabelecido na DA3 do Plano
Diretor de 2009;
6. Aquisição de novos equipamentos de multimídia;
7. Laboratório de informática com máquinas atualizadas; conforme estabelecido na DA18 do
Plano Diretor de 2009;
8. Mudança no espaço da cantina com a criação de restaurante no sistema de self-service
para que o aluno não necessite sair da escola para se alimentar e voltar para as atividades
da tarde, o que oferecerá maior conforto e segurança aos mesmos e as suas famílias;
conforme estabelecido na DA13 do Plano Diretor de 2009;
9. Execução de novos rodapés em granito preto São Gabriel somente na circulação do
primeiro pavimento, conforme estabelecido na DA6 do Plano Diretor de 2009;
10. Restauração dos barrados originais em faiscado e marmorizado pintados nas circulações e
salas; conforme estabelecido na DA10 do Plano Diretor de 2009;
11. Demolição do revestimento dos pilares do pórtico de entrada da escadaria principal,
conforme estabelecido na DA21 do Plano Diretor de 2009;
12. Reforma do pátio interno com nova área de lazer, ampliação da área verde e de lazer para
os alunos e reforma dos banheiros masculino e feminino; conforme estabelecido na DA10
do Plano Diretor de 2009;
13. Demolição da gruta aposta a fachada lateral da Igreja; conforme estabelecido na DA28 do
Plano Diretor de 2009;
14. Recuperação das esquadrias internas e externas da Igreja e Bloco Principal, conforme
estabelecido na DA22 e DA30 do Plano Diretor de 2009;
15. Recuperação das coberturas em telhas do tipo francês no Bloco Principal, Igreja e
Auditório, conforme estabelecido na DA20, DA29 do Plano Diretor de 2009;
16. Limpeza, quando necessário, do revestimento original das fachadas em pó-de-pedra;
conforme estabelecido na DA24 do Plano Diretor de 2009;
17. Repintura das fachadas do prédio do Auditório, também denominado “Casa Nova”,
conforme estabelecido na DA20, DA35 do Plano Diretor de 2009;
18. Elaboração de projeto específico para novo foyer/coffee break do Auditório, ainda em fase
de aprovação na PBH; conforme estabelecido na DA35 do Plano Diretor de 2009.
Todas as alterações físicas, necessárias para dar suporte às alterações do plano pedagógico,
tiveram o acompanhamento da DPCA com apresentação de vários projetos de adaptação e
restauro e obtiveram a devida aprovação prévia.
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2.2.

BREVE HISTÓRICO E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

A história do Colégio se confunde com a da vizinhança: ambas cresceram com a expansão
residencial da região, uma vocação do bairro que abrigava as casas dos funcionários da Comissão
Construtora da Nova Capital desde a fundação da cidade. Ao longo dos anos, as residências
unifamiliares foram paulatinamente sendo substituídas por prédios residenciais multifamiliares de
alto luxo. A região sempre foi bastante valorizada comercialmente também, principalmente nas
quadras lindeiras à Av. Getúlio Vargas, próximas à Av. Afonso Pena. O Colégio funciona como um
divisor de usos: até a rua Professor Moraes esquina com Av. Getúlio Vargas, há um predomínio do
uso residencial. A partir da Av. Getúlio Vargas, depois da quadra do Colégio, há uma mescla de uso
comercial com residencial, influência da Savassi. Atualmente, o entorno imediato ainda é
majoritariamente residencial, agora multifamiliar com predominância de prédios de 10 a 26
pavimentos. Desde 2009, novos prédios foram construídos, incrementando a paisagem
verticalizada das quadras lindeiras à instituição. Ainda assim, o Colégio se destaca na paisagem
urbana, pois seu conjunto ocupa uma quadra inteira e possui implantação destacada na rua
Professor Moraes. Além disso, a quadra em frente, formada pela rua Professor Moraes, a Av.
Getúlio Vargas e rua dos Inconfidentes, possui ocupação de altimetria de 2 a 3 pavimentos (única
do entorno), o que favorece a visada do conjunto tombado. O tráfego urbano contemporâneo
compõe um anel de circulação ao redor do Colégio que permite acesso fácil a partir de todas as
direções. A rua Professor Moraes é uma via arterial de trânsito intenso, com grande circulação
veículos. As demais ruas que conformam a quadra do Colégio apresentam trânsito moderado, que
se intensifica com a entrada e saída de alunos na Escola e nos horários de rush. A situação é
agravada na rua Professor Moraes que já é sobrecarregada. Além disso, a oferta de
estacionamento é limitada às ruas lindeiras, o que é insuficiente para o atendimento dos
frequentadores da vizinhança.
Uma leitura geral do espaço do Colégio nos leva a identificar uma área dominada pelas edificações
do bloco principal e da Igreja, na rua Professor Moraes e no cruzamento desta com a avenida
Getúlio Vargas. São as edificações mais antigas, com implantação de destaque na quadra, em nível
mais elevado que a rua e de maior visibilidade e, portanto, de apreensão imediata. As demais
edificações ficam em segundo plano na apreensão devido a sua volumetria de menor escala e
implantação no alinhamento e no mesmo nível da rua. Nas outras ruas, o prédio do
supermercado, atual Supernosso, se destaca negativamente na paisagem por sua volumetria
compacta e fechada para a rua, sem integração com o espaço urbano.
O volume do ginásio também é bastante impactante no conjunto, em função de sua característica
espúria. Também se mostra desagregador de valor na apreensão das edificações principalmente
nas visadas internas do Colégio (visadas do pátio).
O muro original, na rua Professor Moraes, parte da rua Santa Rita Durão e parte da rua dos
Inconfidentes, serve como um divisor entre o público e o privado, mantendo as relações de
segurança necessárias entre a instituição e a cidade.
O auditório apresenta um problema de sinalização de entrada: não há a sua indicação e nem um
acesso adequado ou eixo convidativo para o usuário. Entretanto, foi aprovado na DPCA o projeto
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de novo foyer e acesso ao Teatro pela rua dos Inconfidentes, ainda não executado, que soluciona
essa questão.
2.3.
BREVE DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS
O quarteirão nº23 situado na 7ª Seção Urbana de Belo Horizonte, entre as Ruas Professor Moraes,
Inconfidentes, Santa Rita Durão e Av. Getúlio Vargas, dentro do perímetro da Avenida do
Contorno no Bairro dos Funcionários, está ocupado hoje por uma série de edificações construídas
em diferentes épocas, que pertencem ao Colégio Sagrado Coração de Jesus.
A ocupação do terreno, iniciada no ano de 1911, época pertencente ao período de implantação da
Nova Capital Mineira, teve projeto aprovado na prefeitura de um grande edifício em três
pavimentos sobre porão alto, voltado para antiga Rua Parahybuna, atual Professor Moraes.
A Congregação das Missionárias Servas do Espírito Santo desenvolveu para a área amplo programa
didático-religioso, que incluía espaçosas salas de estudos, dormitórios, igreja, refeitórios,
instalações sanitárias, pátio de recreação, hortas, pomares, etc. Eram fornecidos cursos primários,
normal e ginasial, além de cursos especiais de línguas e música.
A construção do Edifício Principal foi realizada em várias etapas, sendo ocupado em 1913 pelas
alunas, ainda inacabado.
Modificações, reformas, ampliações e adaptações foram realizadas ao longo dos anos, bem como
implantação de outros edifícios e equipamentos no terreno.
O quarteirão hoje se encontra ocupado pelos seguintes edifícios:
1. Edifício Principal - 1911
2. Igreja - 1939
3. Edifício Anexo ao Bloco Principal - “Casa Nova” (atual Auditório) – 1936/1955
4. Supermercado - 1971
5. Ginásio coberto - 1977
6. Pavilhão do pré-primário (atual Escola Infantil) - 1979
7. Depósito - 1957
8.Prédio dos Funcionários (antiga Lavanderia) – 1924; reformado ao longo dos anos até
recentemente, quando foi adequado para apoio aos funcionários
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Figura 1 - Mapa que identifica as etapas construtivas das edificações que compõem a quadra do Colégio atualmente.
Fonte: Revisão do Plano Diretor, ARQSOL, 2021.

Figura 2 - Quadra do Colégio Sagrado Coração de Jesus - Mapeamento cultural da Diretoria de Patrimônio Cultural
com as diretrizes de tombamento do CDPCM-BH. As quadras do entorno não possuem altimetria definida pelo
Conselho, com exceção de parte da quadra lindeira à rua Ceará, cuja altimetria é 53 metros e Legislação Urbanística.
Fonte: DPCA/FMC.
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As edificações pertencentes ao conjunto do Colégio Sagrado Coração de Jesus apresentam
características variadas quanto a relação entre adequação e o seu potencial. Várias edificações
apresentam qualidades construtivas, estéticas, ambientais e históricas dissonantes do padrão das
propostas originalmente. Para as atividades atualmente locadas nestas edificações, portanto, foi
indicada a previsão de novos espaços em local e condições que atendam satisfatoriamente às
exigências demandadas pela administração em consonância coma legislação vigente e com a
preservação do patrimônio cultural.
Dessa forma, o conceito adotado na revisão do Plano Diretor para a estruturação espacial da
quadra do Colégio Sagrado Coração de Jesus buscou, desde o princípio, a interseção das diversas
solicitações impostas pelos diferentes agentes que concorrem na sua definição. A linha básica de
intervenção foi além da manutenção dos edifícios tombados. Buscou-se com acuidade e
profundidade sua restauração e adaptação levando-os a uma utilização perceptiva dos usuários do
Colégio e reposicionando-os plástica e funcionalmente perante a comunidade.
O ponto de partida foi a estrutura hoje existente no Colégio no que concerne àquelas edificações
tombadas. Foi proposta a reestruturação dos usos dentro do perímetro da quadra partindo da
constatação de que a organização preexistente apresenta falhas na lógica funcional e simbólica
que se acumularam ao longo dos anos.
Soma-se a isso, a necessidade premente do colégio em conseguir se manter, terminar as
intervenções necessárias para melhor atender às atuais demandas do ensino de qualidade, fazer
frente à concorrência e, ainda, manter as edificações tombadas em bom estado de conservação.
Dessa forma, restou esclarecido no diagnóstico que o colégio precisa usar mais sabiamente o
potencial que a quadra onde está inserido lhe proporciona.
Em função disso, a revisão do Plano Diretor aprovado em 2009 é extremamente necessária, pois
aquele Plano não mais reflete as condicionantes de um desenvolvimento sustentável da
instituição. O antigo Plano teve crucial importância até certo momento, quando uma situação de
grave depressão econômica impediu que o instrumento fosse usado como norteador das reais
necessidades do colégio. Entretanto, muito do que foi definido em 2009 ainda continua atual e
válido.
Conforme muito bem apresentado pela revisão, objeto deste relatório técnico, foram identificadas
três grandes porções distintas, mas que devem se integrar para permitir o bom funcionamento do
Colégio. A porção voltada para a rua Professor Moraes, foi mantida como em 2009: “Área de
Proteção Rigorosa”, onde se localizam as edificações tombadas e devem ser alvo de intervenções
sobretudo restaurativas e de adaptação a novo uso de maneira a proporcionar sustentabilidade a
essas edificações históricas, inserindo-as na contemporaneidade. Essa área perfaz cerca de
metade da quadra e é composta pelos lotes: 004, 005, 006, 008, 010, 012, 014, 016, 018, 022, 023
e 024 do Quarteirão 23 da Sétima Seção Urbana.
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Figura 2 – Vista da ´”Área de Proteção Rigorosa” – edificações tombadas do colégio, igreja e auditório. Fonte: Revisão
do Plano Diretor, ARQSOL, 2021.

A segunda porção, “Área de Proteção Paisagística” definida em 2009, foi alvo de um grande
adensamento sem planejamento, com a construção de edificações sem qualidade e apuro estético
e, portanto, sem interesse de preservação. Tais edificações foram sendo construídas ao longo do
tempo sem que houvesse uma visão do todo. A resultante disso é uma intrincada malha de
barreiras e corredores sem nenhuma qualidade ambiental e paisagística. Para essa área ficou
mantido o perímetro de 2009, mas definida a altimetria de 16 metros (4 metros acima do definido
em 2009), volumetria compatível à dos blocos protegidos, objetivando também fazer uma
transição para a terceira porção, passível de adensamento. Essa área corresponde aos lotes: 002,
003, 020, 021 e metade (30 metros) dos lotes 009, 011, 013, 015 inseridos na referida quadra.

Figura 3 – Vista da ´”Área de Proteção Paisagística” – edificações não tombadas da Educação Infantil, Apoio dos
Funcionários e Ginásio. Fonte: Revisão do Plano Diretor, ARQSOL, 2021.
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A terceira porção, criada na presente revisão, é aquela que, conforme apresentado, dará a
sustentabilidade financeira e econômica ao colégio e garantirá a preservação das edificações
tombadas com a sua devida manutenção e restauração. Denominada “Área de Expansão”, essa
porção será usada para usufruto do colégio de seus direitos edilícios com o intuito de auferir
recursos tanto para a finalização das intervenções previstas no Plano Diretor de 2009, quanto
recursos doravante para a manutenção das edificações tombadas. Essa mais valia somada aos
recursos oriundos da instituição de ensino, garantirá a operação do Colégio Sagrado Coração de
Jesus naquele mesmo lugar. Atualmente, com a situação financeira delicada do colégio, sem o
apoio da Congregação, corre-se o risco de o prédio ser arrendado para outra instituição e o colégio
ser transferido para outro local. A manutenção de uma instituição que construiu e usou um prédio
durante cento e dez anos recrudesce os valores simbólicos e imateriais que o habitam. Dessa
forma, não se trata apenas de garantir a operação de uma instituição de ensino, mas de preservar
a memória do colégio que se funde com a memória da cidade. Essa área corresponde aos lotes:
001, 007, 017, 019 e metade (30 metros) dos lotes 009, 011, 013, 015 voltados para a rua Ceará.

Figuras 4 e 5 – Vista da ´”Área de Expansão” – edificação do Supernosso, que desqualifica o conjunto tombado e a
paisagem urbana. Fonte: Revisão do Plano Diretor, ARQSOL, 2021.
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De acordo com a proposta, as eventuais novas edificações implementadas na “Área de Expansão”
deverão ter uma relação de composição volumétrica muito mais ligada à ocupação verticalizada
existente no entorno do que com o restante da quadra do colégio. Entretanto, para uma leitura
clara do observador leigo, todas as edificações localizadas na área correspondente à de Proteção
Paisagística e de Expansão, cada uma com o seu uso e especificidade, deverão ser objeto de
projeto que garanta a mesma linguagem estética entre si, no intuito de diferenciá-las das
edificações construídas no século passado. As edificações nessa porção serão mais verticalizadas,
inserindo-se na massa vertical edificada existente no entorno. Ainda que sejam mais altas, a
paisagem que hoje se percebe é bastante densa e as novas edificações estarão obstaculizadas para
o observador na rua Professor Moraes pelas próprias edificações tombadas que perfazem um
paredão alto. Essa verticalização no entorno se deve em função da ausência de diretrizes
estabelecidas pelo CDPCM-BH para essa região, pois se trata de um Conjunto Urbano em Estudo –
Bairro Savassi. Apenas uma das quadras está inserida no Conjunto Urbano Av. Afonso Pena e
Adjacências, mas prevê altimetrias mais altas: 53 metros e Legislação Urbanística na rua Ceará, na
face voltada para a quadra do Colégio.
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Figura 6 - Mapa das diretrizes altimétrica para o Colégio atualmente. Fonte: Revisão do Plano Diretor, ARQSOL, 2021.
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Figura 7 – Vista aérea do conjunto do Colégio com as áreas demarcadas – “Área de Proteção Rigorosa” em verde;
“Área de Proteção Paisagística” em amarelo; “Área de Expansão” em azul. Fonte: Imagem retirada da Revisão do
Plano Diretor, ARQSOL, 2021, e tratada pela DPCA.

Além das diretrizes altimétricas, foram definidas 10 diretrizes urbanísticas (DU) e 33 diretrizes
arquitetônicas (DA) específicas, que alinharam a preservação do conjunto tombado com a
adaptação e incremento de área das necessidades atuais da instituição.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O material apresentado pela ARQSOL foi cuidadosamente elaborado e as diretrizes
conceitualmente justificadas.
É inegável a necessidade de revisão das diretrizes estabelecidas em 2009, após tantos anos e
tantas mudanças na conjuntura política e social do país.
Entendemos que o Plano Diretor apresentado reflete a consolidação dos dados obtidos na
pesquisa extensa, considerando a mudança de cenário atual e o que já foi executado após a
aprovação do Plano Diretor de 2009. Esses dados foram revisados, mantidos e transformados em
diretrizes a serem incorporadas em futuros projetos desenvolvidos pelo Colégio para o conjunto
da quadra.
Foi considerado no reestudo as demandas da instituição e a preservação do patrimônio cultural no
sentido de aprimorar e dotar o colégio economicamente, mas também na continuidade da
melhoria das suas interfaces urbanas.
Dessa forma, esta DPCA entende que o Plano apresentado é passível de aprovação, uma vez que
vai além da manutenção dos edifícios tombado, mas objetiva a manutenção econômica das suas
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atividades, além da manutenção do seu papel social, educativo e cultural que prestou desde a sua
fundação.
Salientamos, ainda, a importância da previsão de elaboração de um Plano de Monitoramento das
Edificações do colégio com o objetivo de impedir o aparecimento de patologias graves e, no caso
de seu surgimento, detectar em curto prazo e propor soluções eficientes.
Diante do exposto, encaminhamos o material para análise do CDPCM/BH.
Belo Horizonte, 07 de maio de 2021.

Mariana Guimaraes Brandao
Arquiteta especialista em Restauração
Gerente de Monitoramento e Gestão do Patrimônio Cultural da DPCA
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