
PARECER REFERENTE AO PEDIDO DE REVISÃO DO GRAU DE PROTEÇÃO DO IMÓVEL 

LOCALIZADO NA RUA SÃO PAULO, 1743, PERTENCENTE AO CONJUNTO EM ESTUDO BAIRRO 

DE LOURDES. 

 

Histórico 

Parecer quanto ao pedido de revisão de grau de proteção do imóvel localizado na Rua São Paulo, 

1743, de tombamento para registro documental, motivado por solicitação do proprietário.  O 

bem em questão possui processo de tombamento aberto, nº 01.129650.14.39, segundo 

Deliberação nº 113/2014 do CDPCM-BH.  Trata-se de uma tipologia residencial, geminada, em 

estilo art-decó. O terreno do imóvel possui área de 300 m2 e cada metade da edificação ocupa 

150 m2, os nº 1743 e o 1747. 

 

Mérito 

O solicitante/ proprietário justifica seu pedido baseado nos seguintes pontos: 

1. Volumetria reduzida e pouca presença na paisagem local; 

2. Alto grau de depredação do imóvel; 

3. Posse compartilhada de vários proprietários que não residem em Belo Horizonte. 

De todas as justificativas, a nosso ver, a única que procede, em parte, é a de número 2, que 

poderia eventualmente ser revertida. 

A DPCA nos informa que, talvez devido a um erro de encaminhamento do processo, deveria 

também ter sido prevista para tombamento a edificação vizinha, geminada à que está em tela, 

situada no número 1747. 

Nos informa ainda que: 

aparentemente não houve acréscimo de área construída em nenhuma das metades da 
edificação. Ao longo do tempo, alguns detalhes da fachada foram modificados, todas as 
janelas e portas foram substituídas, assim como grande parte do piso interno. Ainda 
persiste a escada interna, único acesso ao segundo andar da edificação. 

 

E conclui entendendo ser razoável o pedido do proprietário, “devido ao contexto em que o 

imóvel se encontra, às depredações e modificações já sofridas pelos imóveis, esta diretoria 

entende ser razoável a revisão do grau de proteção do imóvel.” 



Entendo também que, no conjunto, estando salpicadas as edificações decó, esta seria também 

uma razão para que a justificativa de sua ocorrência não fosse óbice ao tombamento. 

Coloco aqui estas questões - que parecem ir em direção contrária ao meu voto – não para 

justificar minha decisão, mas para evitar que elas possam ser evocadas em outros casos. A razão 

para que eu entenda que as edificações devam ser liberadas da honra do tombamento é de 

outra ordem. 

Faz parte de nosso exercício neste Conselho discriminar aquilo que deve ou não deve ser 

preservado, na medida em que não se pode tombar tudo: a memória é um estado de seleção. 

Neste caso específico – e também apesar do estilo ter sua maior relevância no país, aqui em BH, 

creio eu – acredito que as casas não estão entre os melhores exemplares do decó na cidade e 

nem contribuem eficazmente para a qualidade urbana da região. Entendo também que cabe ao 

Conselho sinalizar à sociedade que nem tudo que é antigo ou puramente estilístico tem méritos 

para ser preservado, que não se pode banalizar o ato de tombamento apenas pelo critério  

estilístico ou de antiguidade. 

 

Conclusão 

Considerando os elementos de mérito expostos acima, voto com o Relatório Técnico da DPCA, 

entendendo que é aceitável a alteração de grau de proteção do bem do terceiro para o segundo 

grau de proteção (registro documental) e que este grau deve ser estendido à edificação 

geminada vizinha.  

É este o meu parecer.  

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2022 

 

 

Conselheiro Flavio de Lemos Carsalade 

 


