
          Belo Horizonte, 24/08/2022 
       

PARECER E VOTO 

 
Revisão de Grau de proteção para Imóvel localizado na rua Pirolozito, nº 35, Bairro 
Santa Tereza. 
. 
Parâmetro de proteção: Deliberação nº 019/2015 (Proteção do Conjunto Urbano do Bairro 
Santa Tereza), Processo de tombamento nº 01.036872.15.47 de 24/03/2015. 
 

Trata-se de uma edificação residencial unifamiliar que tendo o processo de 
tombamento aberto em 2015 foi objeto da notificação nº 051/2019 por realização de 
intervenção em fachada sem prévio licenciamento.   

 
1. Sinopse  

Em 2015 ocorre a publicação da Deliberação 019/2015 e a abertura do referido processo de 
tombamento. 

Em 2019 a PBH notifica o proprietário a apresentar e licenciar o projeto de 
restauração/reforma do imóvel já executado. 

Em 02/02/2022 pelo Ofício 043/2022 o Ministério Publico solicita a Diretoria informações a 
respeito do andamento do processo de tombamento, Fato: Apura descaracterização da 
fachada. 

Em 15/02/2022 a Diretoria responde ao Ministério Público informado que irá notificar o 
proprietário e na sequência elaborar dossiê de tombamento para submissão a este Conselho. 

Em 20/08/2022 pelo Ofício nº614/2022 o Ministério Publico reitera a solicitação à Diretoria 

Ofício este respondido dela DPCA com inclusão do imóvel na pauta desta reunião para 
Revisão do Grau de Proteção. 

 
2. Considerações  
 

Observando o microfilme do projeto datado de 1953 em relação a fotos do ano de publicação 
da Deliberação 019/2015 já é possível identificar a existência de modificações na fachada, a 
exemplo: substituição de esquadria na janela frontal, modificação no pórtico de fechamento da 
varanda, modificações na proporção e forma de fechamento dos afastamentos laterais. 
Entretanto na época ainda remanesciam algumas características do projeto original da 
fachada o que seria uma justificativa da abertura do processo de tombamento em 2015. 

 

Segundo informações da Diretoria após a publicação da DN 019/2015 contendo o anexo onde 
está listado o imóvel e a própria abertura do processo também com publicação, não houve 
notificação ao proprietário por não constituir um procedimento de rotina. 

 
Também não foi possível localizar a notificação que, conforme descrito no Ofício 
DPCA/EXTER nº 0042/2022 de 15/02/2022, da Diretoria para o Ministério Público seria 
encaminhada a proprietária.  
 
3. Voto  
 

Considerando a cronologia dos eventos descritos neste processo e que não é hábito do 
cidadão a consulta diária às publicações do DOM entendemos não ser possível afirmar que a 
proprietária agiu de Má-fé. 



 

Conforme documentado no Relatório Técnico a fachada da edificação encontra-se 
completamente descaracterizada.  

 

Neste trecho da rua Pirolozito é possível observar uma grande variedade de estilos 
arquitetônicos na maioria resultado de reformas realizadas em diversas épocas. 

 
O uso residencial unifamiliar, a volumetria, ambiência urbana marcada pela tranquilidade 
característica de bairros residenciais mais afastados da região central de Belo Horizonte e 
pelo baixo trânsito de veículos seguem mantidos. 

Pelas razões acima expostas nosso voto é favorável a revisão do grau de tombamento da 
edificação.  

 

Por oportuno sugerimos que seja aprovado uma recomendação à Prefeitura para que sejam 
devidamente notificados os proprietários cujos imóveis sejam objeto de publicação de 
Deliberação de Proteção de Conjunto Urbano bem como de publicação da abertura de 
processo de tombamento específico.  
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