
CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE 

BELO HORIZONTE 

 

ASSUNTO: Análise e deliberação do Dossiê de tombamento do bem cultural localizado à Rua 

Araguari, n°746  

 

OBJETO:   Bem cultural imóvel situado na Rua Araguari, 746 (zona fiscal 008, quarteirão 004, 

lote 014) pertencente ao Conjunto Urbano Avenida Barbacena – Grandes Equipamentos, com 

processo n° 01.058913.14.75 

 

HISTÒRICO:  

• O bem cultural acima mencionado teve seu processo de tombamento aberto por ocasião 

da proteção do Conjunto Urbano Avenida Barbacena – Grandes Equipamentos, aprovado por 

este Conselho, conforme deliberação nº105/2009, segundo a qual todos os imóveis dentro do 

perímetro de proteção deste conjunto urbano ficam sujeitos as diretrizes especiais de proteção 

do património cultural de Belo Horizonte.  

• Em 30 de novembro de 2021, o proprietário do imóvel, Sr. Paulo Chiabi Saliba, 

solicitou, por meio da empresa Temporis, celeridade no processo de tombamento do bem 

cultural em tela. Na ocasião foi enviado material para subsidiar a conclusão do Dossiê de 

tombamento e, em 19 de maio de 2022, o proprietário deu expressa concordância para o 

tombamento da edificação.  

  

ANÁLISE DO BEM CULTURAL E SUAS CONSIDERAÇÕES 

 

O dossiê de tombamento do bem cultural supracitado foi exaustivamente elaborado pela equipe 

da Diretoria de Patrimônio Cultural, com a arquiteta Luciana Meinberg Teixeira e o historiador 

Jaudemir Ribeiro de Carvalho, que aqui agradeço. 

Após a ampla explanação histórica, junto com as políticas de proteção do património cultural, o 

estudo passa para a descrição da edificação objeto deste processo, que se encontra no já citado 

conjunto urbano, particularmente na área que abrange a parte “Grandes Equipamentos” e 

“Amazonas”. 

A área é caracterizada por conjuntos de um a dois pavimentos. 

Criado em 1909 com o nome de Bairro Operário, o futuro Barro Preto era apenas uma 

demarcação para abrigar construções simples, em particular dos emigrantes italianos. 

Apenas em volta de 1930 o bairro se transforma em zona industrial, com a construção de 

moradias unifamiliares para a classe media, removendo as degradadas moradias anteriores e se 

transformando em bairro comercial. 

A forte presença de italianos proporcionou a escolha da sede do Cruzeiro (antigo Palestra Italia) 

e do hospital Felicio Rocho (antigo Felice Rosso).  A partir da década de 1970 o bairro começa 

uma nova mutação transformando a identidade da região com sua verticalização das 

construções, que terá seu ápice na construção do icônico Edifício JK do grande Oscar Niemeyer, 



sendo merecidamente recém tombado. Em 1978, o bairro teve a instalação do maior Polo de 

moda da capital, em particular no setor atacadista. 

O bem objeto da analise teve sua construção terminada em 1940, sendo construído em dois 

pavimentos e estrutura autoportante, apresentando uma arquitetura eclética com influencia do 

neocolonial. 

Com alteração do projeto originário, em 1949, que duplicou a área construída, se manteve a 

arquitetura eclética mas agora com detalhes Art Nouveau. 

Já a partir de 2008, ocorreram descaracterizações irregulares do bem, culminando com a vinda 

de uma academia que, em 2015, readaptou a residência com novas áreas e alterações que não 

passaram pela analise ou aprovação da DPCA ocorrendo, portanto, de forma totalmente 

irregular. 

 

CONCLUSÃO E VOTO 

 

Baseados nos estudos desenvolvidos pela DPCA acerca do bem cultural em objeto,  verificamos 

que o mesmo apresenta suas características originais parcialmente preservadas, qual seja, a parte 

interna quase que totalmente descaracterizada e a fachada parcialmente preservada.   

Entretanto, o bem cultural se localiza em uma área na qual encontramos outros cinco bens com 

processo de tombamento em aberto, constituindo uma ambiência que justifica a sua preservação 

e fica compatível com os valores fundamentais para o seu tombamento, quais sejam, histórico, 

artístico, científico, de identidade e referenciais.  

Por fim, chamamos a atenção para as diretrizes de intervenção específicas, elaboradas pelo 

DPCA, as quais acrescentamos a restauração das fachadas conforme projeto original, revertendo 

todas as descaracterizações feitas no bem cultural e execução de jardim no afastamento frontal.  

O projeto de restauração das fachadas e o paisagismo do jardim deverão ser previamente 

encaminhados à DPCA para análise e a comprovação da execução de ambos deverá ser 

condicionante para a concessão da Baixa pela SUREG. 

Outros aspectos referentes à restauração do imóvel serão definidos a partir de vistoria prévia, 

com supervisão da equipe técnica do órgão municipal de gestão do patrimônio cultural. 

 

Portanto,  expressamo-nos favoravelmente ao terceiro grau de proteção, isto é, seu tombamento. 

É o nosso parecer, salvo melhor juízo deste Conselho. 

 

Alessandro Runcini  

Conselheiro (suplente) representando a CDL/BH 

 

Belo Horizonte, 18 de julho de 2022 


