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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À REVISÃO DO GRAU DE PROTEÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO 

RUA PIROLOSITO, Nº35, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO BAIRRO SANTA TEREZA.  
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
O imóvel localizado à Rua Pirolosito, nº35, Bairro Santa Tereza, Índice Cadastral 107058 019 001-6, 
Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza, de acordo com a Deliberação nº 019/2015 publicada no 
Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM em 12 de março de 2015, que deliberou pela 
proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza, foi deliberada a abertura de processo de 
tombamento para o imóvel objeto deste relatório técnico. A partir da Deliberação 019/2015 foi 
aberto o processo de tombamento nº 01.036872.15.47, aberto em 24 de março de 2015. 
 
 

 
Localização do bem cultural localizado à Rua Pirolosito, 35, Santa Tereza. 
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Mapeamento cultural. Em verde Registro Documental entregue, amarelo Registro Documental solicitado, cinza 

Processo de Tombamento aberto e preto Tombado. Fonte: DPCA 

 

 

Conforme a Notificação Nº 051/2019 de 09 de julho de 2019, foi solicitado pelo Presidente do 
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte à Sra. Maria Luiza 
Morais Lopes a apresentação de projeto de restauração do imóvel em processo de tombamento 
nº 01.036872.15.47, localizado na Rua Pirolozita, 35, pertencente ao Conjunto Urbano Bairro 
Santa Tereza. 

Para melhor visualização dessa notificação transcrevo, abaixo, o texto da Notificação Nº 051/2019: 

 
“O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte 

(CDPCM-BH), no uso das atribuições que lhe conferem os Artigos 8º, Incisos I, II, VI, 
XIX, XVII, e 9º, Incisos XI e XII, do Decreto nº 5.531, de 17/12/1986, alterado pela Lei nº 
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7.430, de 05/01/1998, e Artigo 28, caput e § 1º, da Lei nº3.802, de 06/07/1984, informa 
que, através de vistoria realizada por técnicos da Diretoria de Patrimônio Cultural, 
Arquivo Público e Conjunto Moderno da Pampulha/ DPAM, foi constatada a realização 
de intervenção na fachada do imóvel com grave dano à caracterização da edificação 
protegida, situada na Sétima Seção Suburbana, quarteirão 059 lote 018, Rua Pirolozita, 
nº 35. Trata-se de obra irregular realizada sem o prévio licenciamento na Prefeitura 
Municipal e sem a anuência deste Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH. 

Dessa forma, visando a reversão das intervenções irregulares, o proprietário deverá 
apresentar na DPAM o projeto de restauração da edificação, licencie a obra de 
restauração e a implemente, pois  todas as intervenções em imóveis pertencentes a 
conjunto urbano protegido, ou em processo de tombamento, ou tombados devem ser 
aprovadas neste CDPCM-BH. Com efeito, conforme o artigo 17 da Lei 3.802/1984: 

Art. 17 - Sem prévia autorização do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 
Município, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe 
impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser 
mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso multa de cinqüenta 
por cento do valor do mesmo objeto. 

É importante frisar que em áreas protegidas como é o Conjunto Urbano Bairro Santa 
Tereza não há dispensa de aprovação de projeto e do licenciamento de obras conforme 
o parágrafo primeiro do artigo.12, da Lei nº 9.725/ 2009: 

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não se aplica às obras em edificações situadas 
nos conjuntos urbanos protegidos, imóveis com tombamento específico ou de interesse 
de preservação, as quais deverão ser executadas de acordo com diretrizes fornecidas 
pelos órgãos competentes. 

Dessa forma, os responsáveis, proprietários ou locatários do imóvel deverão formalizar 
na DPAM, no prazo de 15 dias corridos, o início dos entendimentos para levar a efeito a 
recuperação da edificação, estando a equipe técnica do órgão disponível para 
atendimento presencial por meio de agendamento prévio pelo telefone 3277-5011. A 
DPAM situa-se na Rua Estevão Pinto, 601, bairro Serra, sendo seu e-mail: 
patrimoniocultural@pbh.gov.br . 

Informamos, ainda, que foi encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais – MPMG notícia do fato ocorrido para tomada das providências cabíveis.” 

 
Em 02 de fevereiro de 2022, por meio do Ofício nº 043/2022/PJMA/114°Cargo, “Descrição do 
Fato: Apura descaracterização da fachada de imóvel em processo de tombamento situada à Rua 
Pirolosito, nº35, Bairro Santa Tereza, índice cadastral nº 107058 019 001-6”, o Ministério Público 
de Minas Gerais solicitou à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público informações à 
respeito do andamento do processo de tombamento do imóvel situado à Rua Pirolosito, n°35, 
Bairro Santa Tereza. Em resposta, a Diretoria de Patrimônio Cultural informou que notificaria o 
proprietário e, na sequência, elaboraria o dossiê de tombamento para submissão ao Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte. 
 
Em 20 de julho de 2022, por meio do Ofício nº 614//2022/PJMA/114°Cargo, ainda de acordo com 
a “Descrição do Fato: Apura descaracterização da fachada de imóvel em processo de tombamento 
situada à Rua Pirolosito, nº35, Bairro Santa Tereza, índice cadastral nº 107058 019 001-6”,  o 
Ministério Público de Minas Gerais à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 
solicitou/reinterou informações à respeito do andamento do processo de tombamento do imóvel 
situado à Rua Pirolosito, n°35, Bairro Santa Tereza, ao qual foi respondido pela DPCA que o 
processo de tombamento nº 01.036872.15.47, estaria pautado como “Revisão do Grau de 
Proteção – Rua Pirolosito, 35, Bairro Santa Tereza”, para a 324° Sessão Ordinária do Conselho 
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Deliberativo do Patrimônio Cultural que ocorreria dia 24 de agosto de 2022. 
 
Assim, em consonância com a Notificação nº 051/2019 feita pelo Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo 
Público apresenta este relatório técnico para subsidiar a revisão ou manutenção do grau de 
proteção cultural do bem localizado à Rua Pirolosito, nº35, Bairro Santa Tereza. 

 
 

ANÁLISE 

Em análise do microfilme datado de 1953, ao longo do tempo até o intervalo entre os anos 2015 e 
2018, apenas alguns detalhes da fachada teriam sido modificados, com a substituição da janela da 
fachada frontal e modificações nos fechamentos da fachada frontal na porção dos afastamentos 
laterais.  

 

 

Microfilme da edificação. Fonte: SUREG 

 

De acordo com o Microfilme de 1953 e com as Fichas de Obra de 14/09/1953 e de 01/04/1969, a 
edificação foi projetada para Rosa Cordeiro de Morais e tem como construtor Ramis Bedram, 
como arquiteto aparecem dois nomes, no Microfilme o nome do Engenheiro e Arquiteto João 
Francisco (?) e na Ficha de Obra de Arthur V. Diniz. 
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Fichas de obra da edificação. Fonte: SUREG 

 

Segue detalhe da fachada do projeto de 1953 e as fotos do histórico do Google Street 
View com os respectivos anos para melhor visualização das intervenções realizadas na 
edificação, considerando a data da proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza 
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Deliberação nº 019/2015 publicada no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – 
DOM em 12 de março de 2015. 

 

Detalhe do projeto de 1953, fachada frontal. 

  

Foto Google Street View – jul/2009                                                             Foto Google Street View – jul/2011     

  

Foto Google Street View – abr/2014                                                        Foto Google Street View – Set/2015 
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Foto Google Street View – out/2018 

  

Foto Google Street View – abr/2019                                                  Foto Google Street View – jan/2022 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A política de preservação de Belo Horizonte não trabalha apenas com notoriedades, mas com 
ambiências em conjuntos urbanos protegidos valorizando a arquitetura vernacular, mais singela, a 
edificação em pauta se encontra no Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza, onde convivem 
edificações de pequeno, médio e grande porte.  

A intervenção que descaracterizou a fachada frontal da edificação localizada à Rua Pirolosito, nº 
35, foi realizada após a Deliberação 019/2015 de proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa 
Tereza publicada no DOM de 12 de março de 2015. Conforme a documentação fotográfica a 
fachada frontal da edificação mantinha grande parte da sua integridade e características de 
acordo com o projeto de 1953 até a fotografia datada de outubro de 2018, que apresenta a 
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fachada alterada pelas intervenções irregulares. Deve-se considerar o conflito em amortizar a 
penalidade de um cidadão que descaracterizou a edificação e agora receberia a benesse de 
revisão de grau de proteção, entende-se que ser conivente e abrir esse precedente fragilizaria a 
política de patrimônio cultural da cidade e legitimaria a outras pessoas usar de ações como essa 
para impedir que imóveis sejam protegidos por tombamento. Desta forma, considerando-se o 
contexto em que o imóvel se encontra, suas características, microfilme e fichas de obra e a 
Notificação 051/2019 do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 
Horizonte, esta diretoria entende ser razoável a manutenção do grau de proteção do imóvel 
(conforme a Deliberação 19/2015) e a reversão das intervenções irregulares.  

Diante do exposto, encaminhamos o material para análise do CDPCM/BH. 

 

 
 

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

Bruna Aparecida Mendes de Sá 
TNS-Patrimônio Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


