CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE

ASSUNTO:
Análise e relatoria referente o Dossiê de Tombamento relativo ao imóvel situado na
Rua Dona Maria Ignez, 177 (Sexta Seção Suburbana, lote 012, quarteirão 006, zona
fiscal 106, processo administrativo 01.139340.15.59), pertencente ao Conjunto Urbano
Bairro Floresta.

HISTÒRICO:





Após um estudo, começado em 1993, o Conjunto Urbano Bairro Floresta teve
sua proteção deliberada em 1996, através do processo n. 01-106.250-95.57.
No ano de 2006, foi realizada e aprovada (deliberação n. 040/2006) por este
Conselho Deliberativo do Património Cultural do Município (CDMCM-BH)
uma revisão da proteção do conjunto, incluindo na sua área de interesse o bem
cultural em objeto.
Em 17 de junho de 2021, a atual proprietária do imóvel, Sra. Silvia Vieira
Iapicca, protocolou nesta diretoria um pedido de celeridade, acompanhado por
material referente ao imóvel e projeto de restauração, acerca da conclusão do
tombamento do bem cultural em tela.

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, através da historiadora Letícia Dias Schirm
e do arquiteto Teodoro Magni, que aqui agradeço.
Tentando condensar a ampla explanação histórica do presente dossiê e nos limitando ao
bairro Floresta, é fato que a Belo Horizonte projetada pela Comissão Construtora (final
de XIX) não se limitou apenas a área interna da contorno, sendo que existiam áreas
suburbanas que iam se implementando de forma “natural” e fora da racionalidade do
Aarão Reis.
A origem do nome Floresta tem várias versões, tendo duas consideradas como as mais
acreditadas. A primeira remonta a época do famoso hotel Floresta, casa boêmia famosa
na cidade. A outra versão é que o bairro passou a ser chamado assim pela imensa área
verde decorrente das árvores e das várias chácaras e sítios que compunham a região.
Beirando a contorno, o bairro foi se constituindo com a chegada dos imigrantes,
principalmente italianos, qual mão de obra para a construção da nova capital. Na década

de 1920 começou o loteamento do bairro, incentivado pelo sistema de bondes, em
seguida com a construção dos viadutos de Santa Tereza e Floresta, na década de 1930,
teremos início a ampliação e futura verticalização da região.
O bairro hoje apresenta uma heterogeneidade com 5 espaços distintos, tendo na área
“Comendador Negrão e adjacências” a Rua Dona Maria Ignez com predominância de
uso residencial e casas de até 3 pavimentos, mantidas até hoje.
A casa, objeto desta análise, fica na Rua Maria Ignez, 177 e foi construída em 1939 com
projeto do renomado arquiteto Francisco Farinelli em estilo Art Decô.
A atual proprietária, Senhora Sílvia Vieira Iapicca, que reside no imóvel desde a
aquisição feita pelos pais em 1973, apresentou em 2021 a DPCA um pedido de
celeridade quanto ao processo de tombamento, junto a um projeto de intervenção
(restauração) na edificação em objeto, propondo a “demolição da parte da construção
não original e o retorno ao perímetro da edificação anterior, conforme microfilme”.
O projeto, que prevê intervenções internas que não irão descaracterizar a edificação,
foi aprovado pela Diretoria de Patrimônio Cultural por meio do ofício DPCA
n.398/2021.

CONCLUSÃO E VOTO

Baseados nos estudos desenvolvidos pela DPCA acerca do bem cultural em objeto,
verificamos que, mesmo com alguma alteração, a edificação mantém intactos todos os
valores de significação cultural bem como suas características originais preservadas e as
necessárias justificativas e valores, quais sejam, histórico, artístico, científico, de
identidade e referenciais.
Considerando que o conjunto em que se insere o imóvel faz parte de uma ambiência já
preservada e marcante a qual evidencia a dinâmica da cidade.
Considerando, outrossim, o restabelecimento do projeto originário com as alterações já
aprovadas pela DPCA e, por fim, o idem sentire no desejo dos proprietários com os
anseios e necessidades da cidade em ver preservada sua história, de forma clara e
unívoca, expressamo-nos favoravelmente, com a inclusão das observações e diretrizes
de preservação e intervenção da DPCA, 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, 26 de abril de 2022

