
CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE 

 

PARECER TÉCNICO 

 

Análise e deliberação sobre Dossiê de Tombamento de bem cultural situado à Rua Bueno 

Brandão, 351, Santa Tereza, índice cadastral 107010 001 0011 (Seção 107, Quarteirão 010, 

Lote 001A) pertencente ao Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza.   

 

HISTÓRICO: 

O Dossiê de Tombamento, referente ao imóvel residencial localizado na Rua Bueno Brandão, 

351, Santa Tereza (Seção 107, Quarteirão 010, Lote 001A) foi elaborado pela engenheira Maria 

Helena de Rezende Costa e pelo historiador Jaudemir Ribeiro de Carvalho, membros da equipe 

técnica da diretoria do Patrimônio Cultural e Arquivo Público, com colaboração da arquiteta Ana 

Maria Werneck e do arquiteto Flávio Campos Grillo. As informações contidas no Dossiê 

subsidiaram o presente parecer técnico.  

Em 27 de agosto de 1996, após a mobilização de moradores do bairro, foi sancionada pelo então 

prefeito Patrus Ananias, a lei nº 7.166/96 que criava a ADE Santa Tereza. A referida lei foi 

regulamentada pela Lei 8.137/00, de 21 de dezembro de 2000, indicando a necessidade de 

medidas protetivas para preservar o uso predominantemente residencial da ADE. Estava 

institucionalizado, portanto, o primeiro instrumento de proteção cultural do bairro. 

Não obstante a regulamentação da ADE, moradores locais e lideranças comunitárias enviaram ao 

CDPCM/BH um abaixo assinado solicitando um estudo para a preservação, tombamento e a 

consolidação do bairro como patrimônio cultural de Belo Horizonte. Em 13 de setembro de 1996, 

durante a reunião do CDPCM/BH, foi aprovada a abertura do processo de proteção do conjunto. 

Entretanto, o processo ficou arquivado até o ano 2000, contemplando apenas as restrições quanto 

à verticalização do bairro. 

Um novo abaixo assinado foi enviado ao CDPCM/BH em 20 de novembro de 2013, reiterando o 

pedido para a proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza. Por conseguinte, a Diretoria de 

Patrimônio Cultural anexou um dossiê de proteção ao processo administrativo nº 01-106.245-95-

17, que seria aprovado pelo CDPCM/BH em 04 de março de 2015. Conforme a Deliberação 

019/2015, foi aprovada a proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza e definidas as 

diretrizes de intervenção, conforme publicado no Diário Oficial do Município de 12 de março do 

mesmo ano. Nesta ocasião, foram abertos 292 processos de tombamento, incluindo o processo de 

tombamento nº 01.054.086.12.24 referente ao imóvel analisado neste parecer técnico e que 

representa um registro arquitetônico intimamente ligado à história do bairro e da cidade. 



Em 19 de outubro de 2021, o então proprietário, Sr. Alexandre Maia Pereira, em notável ação 

que corroborava com os anseios dos moradores de Santa Tereza em preservar a identidade 

cultural do bairro, solicita a celeridade do processo de tombamento. Com o objetivo de reforçar 

esse pedido, o Sr. Alexandre Maia Pereira anexou um documento contendo sua manifestação 

expressa da concordância em relação ao tombamento do imóvel. 

O pedido foi acompanhado de um complexo levantamento histórico-documental elaborado por 

Grillo & Werneck Escritório e Consultoria Ltda e que se tornou um relevante subsídio para o 

entendimento do referido dossiê, assim como para legitimar as justificativas deste processo de 

tombamento. 

ANÁLISE: 

O Dossiê de Tombamento apresenta as bases teóricas das políticas de preservação de áreas 

urbanas e suas transformações, desde o século XIX até os tempos recentes. Este panorama 

reforça a relevância do Bairro Santa Tereza enquanto lugar de memória e lócus de uma 

identidade coletiva.  

Santa Tereza, oriunda da antiga colônia agrícola Américo Werneck, já se conformara desde os 

primeiros tempos da criação da nova capital, como um bairro ocupado preferencialmente por 

agricultores, pedreiros, carpinteiros e pintores, muitos dos quais imigrantes italianos, libaneses, 

sírios e espanhóis, que aqui chegaram atraídos pelas ofertas de trabalho geradas pela construção 

da nova capital.  

Apesar do bairro contar com grande variedade de modelos arquitetônicos que se difundiram 

durante a primeira metade do século XX, a edificação da Rua Bueno Brandão, 351 resgata um 

dos momentos mais significativos da arquitetura brasileira: a Pampulha. A volumetria da 

residência marcadamente definida por uma composição inusitada de águas de telhado, com nítida 

inspiração no Iate Clube de Niemeyer, traduz de forma singular o que se percebe como “efeito 

Pampulha”, tal o valor alcançado pelo conjunto encomendado por JK no início dos anos 1940. 

Seu arquiteto, Luís Pinto Coelho, formado pela primeira turma da Escola de Arquitetura da 

Universidade Federal de Minas Gerais, se tornou uma referência para a arquitetura mineira de 

meados do século XX ao projetar residências e edifícios vinculados ao movimento moderno, 

assim como aos movimentos protomodernos e historicistas.  

O projeto aprovado em 1953 foi encomendado pelo Sr. Geraldo Assunção Maia e sua esposa D. 

Isotta. Após o falecimento do casal, a residência continua como propriedade da família, 

entretanto, atualmente se encontra alugada para uma ONG. Mesmo tendo sofrido algumas 

intervenções em seu espaço interno, a edificação ainda conserva seu aspecto original, tão 

importante para a leitura e manutenção das memórias familiares e coletivas. 

Mesmo com toda a ideia de modernidade trazida pelo plano de Aarão Reis, na visão de muitos 

belo-horizontinos - moradores ou não do bairro - Santa Tereza ainda não perdeu o seu ar 

interiorano, atualmente reforçado por vigorosa vocação artística e intelectual. Como parte 

integrante deste contexto histórico-cultural se ergue a casa modernista do Sr. Geraldo e de D. 

Issota, exemplar arquitetônico que preserva a tipologia característica das edificações modernistas 



dos anos 1950. A proposta de tombamento deste imóvel contribui, portanto, para que a ADE 

Santa Tereza permaneça como um repositório de vestígios histórico-culturais remanescentes dos 

primórdios de Belo Horizonte. 

O Santa Tereza contemporâneo, ao se tornar uma nova centralidade social, sedimentada na ideia 

do resgate do imaginário de modos de viver típicos dos primeiros tempos de Belo Horizonte, 

associado às necessidades da atualidade, justifica a preocupação, o interesse e as ações dos 

moradores locais em preservar a cultura material ainda existente no local. Dentro desta 

perspectiva se insere e se justifica o pedido do Sr. Alexandre Maia Pereira. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO: 

Conforme considerações presentes no Dossiê de Tombamento, o imóvel em questão mantém 

suas características originais que permitem ser vinculado ao movimento moderno. Seu valor 

arquitetônico e urbanístico é relevante para preservar a memória da formação urbana dos 

primeiros tempos de Belo Horizonte, sobretudo nas áreas limítrofes da Av. do Contorno. A 

Diretoria de Patrimônio Cultural, entretanto, sugere imprescindíveis ações de proteção, como a 

manutenção da volumetria, técnicas e materiais construtivos, elementos compositivos da fachada 

como a varanda e sua rampa de acesso, frisos, esquadrias, revestimentos de pedra, pisos, gradis e 

todas as diretrizes específicas de proteção e de intervenção constantes no item 7 do Dossiê de 

tombamento. 

Desta forma nos posicionamos de forma favorável ao tombamento do bem em questão. 

Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo do CDPCM/BH. 

 

Belo Horizonte, 22 de maio de 2022 

 

David Prado Machado 

Conselheiro  

Representante do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Minas Gerais – IAB/MG 

 

 

 

 


