
PARECER RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DO DOSSIÊ DE TOMBAMENTO 
DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FELIPE DOS SANTOS, 58 – BAIRRO LOURDES – BH  
 

Objetivo da análise 

Apreciação do Dossiê de Tombamento do referido imóvel, para a observação e anuência desse 
Conselho Deliberativo Municipal. 

 

Análise 

O bem cultural a que se refere esse tombamento é um imóvel que inicialmente fora uma 
unidade habitacional unifamiliar, e que hoje, por aspectos de mudança socioeconômica e 
cultural na cidade, se apresenta como um espaço de serviço/comércio, onde as características 
estéticas de um desenho histórico da década de 40, são associadas ao apelo atrativo inerentes 
à necessidade que tal uso requer e implementa. 

O bem cultural situado no lote 003, do quarteirão 024, pertencente à 11ª Zona Urbana, 
encontra-se em área em estudo pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município 
de Belo Horizonte – CDPCM-BH. E em razão de sua relevância histórico-arquitetônica, em 
reunião realizada 20 de novembro de 2013, a Diretoria de Patrimônio e Arquivo Público - DPCA 
inventariou a edificação e enviou o relatório solicitando a abertura do processo de tombamento 
ao CDPCM-BH que determinou essa abertura do processo de tombamento para o bem cultural 
ainda nesse mesmo mês e ano.  

Em 31 de agosto de 2022, foi protocolado pedido de celeridade com material para subsidiar a 
conclusão do Dossiê de Tombamento, bem como a expressa concordância dos proprietários, 
Gisele Remy Rodrigues da Cunha, Guilherme Remy Rodrigues da Cunha e Karine Remy Rodrigues 
da Cunha. Portanto o dossiê analisado se trata de ampliação, complementação e revisão do 
estudo inicial elaborado pelo Ateliê da Cultura Arquitetura e Restauro. 

Em uma observação urbana e mais ampla, a quadra em que está situada a edificação da Rua 
Felipe dos Santos, está localizada em área em estudo para proteção, como dito anteriormente, 
e adjacente a dois Conjuntos Urbanos definidos pelo CDPCM/BH; o “Conjunto Urbano Rua da 
Bahia e Adjacências” e “Conjunto Urbano Bairro Santo Antônio”. Sendo esse último nos limites 
externos da área delimitada pela Avenida do Contorno.  

Além disso, o imóvel e sua ambiência estão inseridos no chamado perímetro urbano do plano 
original de Aarão Reis. E apesar da área em que se assenta não ser ainda reconhecida como 
conjunto urbano protegido, é um local pontuado por edificações referenciais, a exemplo da 
Escola Estadual Governador Milton Campos – (projeto de Niemeyer em 1954) e a Sede do Minas 
Tênis Clube (projeto de Raffaello Berti em 1937), que demarcam claramente a significação deste 
trecho urbano como potencial conjunto a ser protegido. 

A região do bairro Lourdes tem relevante participação na construção do cenário urbano da 
capital, além do imaginário e concepção identitária do belo horizontino. Isso porque o 
crescimento das casas junto a vários terrenos vazios, utilizados como campo de futebol pelas 
crianças e posteriormente ver implantados equipamentos de grande porte, como o colégio 
Santa Maria, em 1903; o Minas Tênis Clube, em 1937; o Colégio Estadual Governador Milton 
Campos, em 1954, onde outrora existia o Batalhão de Cavalaria da Polícia Militar, certamente 
consolidaram essas estruturas como marcos de referência histórico-evolutivas e simbólicas em 
toda essa região e na cidade. Além de construir nas crianças, da primeira metade do século XX, 
o vínculo geracional para com um futuro, já passado, de um afeto onde o pertencimento a esse 
espaço se fortalecera. 



Quando se observa mais próximo a arquitetura da casa, e seu entorno, percebe-se que inúmeros 
imóveis a sua volta estão em processo tombamento provisório. Sendo que no mesmo trecho da 
rua (um pequeno quarteirão) existem 3 imóveis em análise para o tombamento e um vizinho 
direto, o imóvel de número 42, que é um bem tombado. 

O objeto em análise, portanto, se coloca como uma parte importante de um grupo relevante de 
imóveis historicamente já percebidos pela DPCA como potenciais patrimônios da cidade de Belo 
Horizonte, que se fortalecem mutuamente em sua inserção urbana aproximada, e que devem 
ser reconhecidos, para além do valor individual, que é muito bem apontado no dossiê, como 
elos desse cenário histórico-citadino amplo, que também é igualmente enaltecido nesse mesmo 
dossiê.  

Voltando o olhar para o objeto, de maneira individual, o dossiê aponta sua importância por 
vários aspectos. Primeiro por ser um relevante representante da arquitetura neocolonial, que 
teve expressiva produção manifestada em muitas unidades unifamiliares no Brasil na primeira 
metade do século XX, e em alguns raros exemplos de maior escala (como a sede do Botafogo ou 
o Grande Hotel de Araxá). Além disso, o imóvel foi projetado por Raphael Hardy Filho, que 
embora influenciado pelas formas modernistas, teve muitos de seus projetos, para residências 
unifamiliares, apresentando um desenho externo tradicional, vinculado ao ecletismo, e no caso 
específico ao neocolonial. 

Também é importante frisar que os valores sentimentais expostos pelo material entregue pela 
família Remy, deixam claro o quão significativo foi essa unidade arquitetônica para o núcleo 
familiar e para as várias pessoas que se relacionaram com todos os integrantes dessa família. 
Construiu-se assim uma parcela significativa da memória coletiva, sendo essa memória um 
componente intangível ou imaterial do bairro Lourdes que possui grande relevância para a 
história de Belo Horizonte. 

A descrição construtiva do objeto fora muito bem pormenorizada e detalhada conjuntamente 
com seu levantamento fotográfico, e de maneira objetiva mostra e expõe onde o imóvel sofreu 
maiores alterações no pavimento inferior, e onde a permanência da arquitetura, revestimentos 
e de formas históricas corroboram significativamente para a valorização patrimonial do bem em 
análise. 

De maneira sistematizada e muito clara o dossiê, após discorrer sobre o pensamento de Alois 
Reigl, elenca os valores que justificam o tombamento do imóvel número 58 da rua Felipe dos 
Santos. São eles: 

 

Quadro-Resumo dos valores de significância atribuídos ao imóvel 

Valores de significância cultural 

Tipo de valor  
(atributo) 

Valor associado ao bem cultural(significado) 

Históricos Referência de valor individual enquanto documento arquitetônico 
de uma fase evolutiva da cidade e por fazer parte de um conjunto 
edilício que contribui para a qualidade urbano-ambiental do local 
e resguarda a forma de viver de um determinado período da 
história da cidade  

Representação do reconhecimento da sua importância no 
contexto e na evolução histórico-urbana de Belo Horizonte, que 
possibilita a preservação de um bem que serve como documento 
arquitetônico e urbano, como uma peça histórica e documental.  



A edificação é representativa das primeiras ocupações do Bairro 
Lourdes, sendo um importante exemplar da arquitetura 
residencial que marcou a paisagem do bairro na primeira metade 
do século XX.  

Referência simbólica e afetiva, de identidade coletiva. 

Artísticos/  
estéticos 

Exemplar significativo, de tipologia do neocolonial, adotadas na 
primeira metade do século XX na cidade de Belo Horizonte  

Insere-se de forma harmônica no ambiente urbano, em termos de 
implantação, forma, ritmo, proporção e escala;  

Exemplar que contribui para a preservação da paisagem cultural 
e a ambiência do Conjunto Urbano em Estudo Bairro Lourdes 
Centro. 

Científicos Referência para pesquisas que envolvam as disciplinas de 
História, Arquitetura, dentre outras, em relação a aspectos 
técnicos, históricos e conceituais, do bairro Lourdes em outras 
temporalidades.  

Na área da educação pelo patrimônio é exemplar que 
contextualiza em termos urbanísticos a parte da cidade onde se 
implanta, exemplificando para estudantes e educadores a lógica 
da proteção cultural do Conjunto Urbano em Estudo Bairro 
Lourdes Centro.  

Representativa do processo social, político e cultural que 
culminou com a construção e consolidação de uma política de 
patrimônio cultural em Belo Horizonte.  

Identitários/  
afetivos/ 
sentimentais 

As vivências individuais e dos grupos associadas à edificação é 
muito relevante para os que conviveram no local;  

Pode ser considerada “lugar de memória”, espaço significativo 
não apenas na memória afetiva dos frequentadores, mas também 
dos vizinhos e moradores do bairro.  

 

 

Dessa maneira o dossiê aponta a anuência para o tombamento do imóvel neocolonial, datado 
de 1942, não se estendendo aos acréscimos não originais realizados nos afastamentos lateral e 
posterior.  

Os futuros projetos de intervenção no imóvel deverão considerar as seguintes diretrizes de 
proteção, a saber: 

1. Fica proibida a construção de elementos que impeçam ou reduzam a visibilidade do bem 
tombado, conforme previsto no art. 17 da Lei Municipal n.º 3.802 de 06 de julho de 1984. Deve-
se buscar valorizar a visibilidade do referido bem no contexto imediato, promovendo a sua 
inserção na paisagem urbana.  

2. Manutenção da volumetria bem como da fachada e das características estilísticas da edificação 
com preservação das águas da cobertura e entelhamento;  

3. Manutenção dos revestimentos, materiais originais e técnicas construtivas; manutenção das 
esquadrias e gradis de portas e janelas originais;  



4. Manutenção e preservação dos vãos de portas e de janelas originais, de relevos e dos 
elementos decorativos das fachadas e dos elementos decorativos internos, se houver, bem como 
dos detalhes ornamentais, técnicas aplicadas na edificação (lajes, alvenarias, vãos e portas);  

5. Recuperação e manutenção da visibilidade das fachadas, com recomendação da retirada de 
vitrine que obstrui a leitura da fachada principal do bem cultural;  

6. Preventiva e periodicamente, deverá ser feita a verificação do estado de conservação da 
cobertura, incluindo madeirame, telhas e calhas assim como reparos na cobertura e nas calhas a 
fim de evitar infiltrações que possam colocar em risco a integridade do imóvel;  

7. Para o caso de construção de nova edificação em áreas adjacentes, fica estabelecida a altura 
do bem tombado como referência para a nova edificação e um afastamento mínimo de 5,0 
metros do bem tombado;  

8. Novas intervenções ou aspectos referentes à restauração do bem deverão ser definidos a 
partir de vistoria prévia, com supervisão da equipe técnica da Diretoria de Patrimônio 
Cultural/DPCA e aprovação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de 
belo Horizonte – CDPCM-BH;  

9. Os engenhos de publicidade, assim como toldos, deverão ser adequados de modo a estar em 
conformidade com as diretrizes definidas pelo CDPCM/BH, de acordo com a Deliberação nº 
025/2022 e o Código de Posturas do Município.  

Considerações Finais e voto 

Antes das considerações, parabenizo, nas pessoas do arquiteto Guilherme Maciel Araújo e da 
historiadora Letícia Dias Schirm, aqui como principais colaboradores e profissionais da DPCA 
envolvidos, pelo dossiê bem elaborado e de rica informação apresentado a esse Conselho. Bem 
como, estendo as congratulações ao escritório Ateliê da Cultura Arquitetura e Restauro, pelos 
estudos preliminares.  

Além disso, é importante agradecer à família Remy pelo gesto amplo de reconhecimento dos 
valores do imóvel, não só de maneira íntima, mas coletiva e generosamente ampliados para a 
esfera da cidade, e pelo valioso material de cunho familiar e afetivo doado que fora apresentado 
nesse dossiê. 

Por fim, considerando ser de estimável importância a preservação do imóvel da rua Felipe dos 
Santos, 58 – Bairro Lourdes, para a garantia às gerações futuras de um referencial forte da 
memória coletiva dessa parte da cidade. Também para a garantia do atendimento do desejo dos 
proprietários, bem como para a preservação de uma arquitetura expressivamente relevante no 
segundo quartel do século XX, que fortalecerá possivelmente o Conjunto Urbano que abarca a 
região do bairro Lourdes, e que se encontra em fase de estudo, manifesto ser favorável ao 
tombamento e considero que as diretrizes de preservação e intervenção deverão ser seguidas 
para a proteção efetiva do bem cultural em questão. 

Este é o parecer que respeitosamente apresento, salvo melhor entendimento desse Conselho. 

 

Cordialmente 

 

 

Conselheiro Gustavo Pimenta de Pádua Zolini 

27 de novembro de 2022 

 


