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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

PARECER TÉCNICO 
 
Ref.: Análise e deliberação sobre Dossiê de Tombamento de imóvel situado na Rua Divinópolis, 296 (lote 009, 
quarteirão 048, zona fiscal 107), pertencente ao Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza. 
 
 
HISTÓRICO 
 
O presente parecer, referente ao bem cultural situado na Rua Divinópolis, 296 (lote 009, quarteirão 048, zona fiscal 
107), pertencente ao Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza, foi desenvolvido tendo como base o dossiê de 
tombamento elaborado pela DPCA e assinado pela arquiteta urbanista da DPCA/FMG, Sra. Luciana Meinberg de 
Carvalho Teixeira e pela historiadora Letícia Dias Schirm, em maio de 2022. A DPCA encaminhou o próprio dossiê de 
tombamento acima referido para subsidiar esse parecer, não tendo elaborado um relatório técnico para o caso em 
pauta. 
 
O extenso e minucioso dossiê de cinquenta e nove páginas reconhece a importância do bem cultural e a necessidade 
de sua proteção. O dossiê foi elaborado objetivando subsidiar a decisão do CDPCM-BH acerca do grau de proteção do 
imóvel, explorando o seu valor cultural a fim de garantir a sua proteção por meio de tombamento, conforme 
estabelecido na Lei nº 3.802 de 06 de julho de 1984, que organiza a Proteção do Patrimônio Cultural do Município de 
Belo Horizonte. 
 
Em 20 de novembro de 2013, na 236ª Reunião do CDPCM-BH, os conselheiros presentes consideraram procedente o 
pedido de abertura de processo de tombamento do bem cultural em pauta, dentre outros quinze imóveis próximos, 
culminando na Deliberação nº 150/2013, de 21 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial do Município em 29 
de novembro de 2013. 
 
Assim, em atendimento a determinação da deliberação, o processo de tombamento número 01.158714.13.82 referente 
ao bem cultural em pauta foi aberto permanecendo em instrução desde então. 
 
 
A EDIFICAÇÃO  
 
O dossiê de tombamento informa que em pesquisas realizadas nos arquivos da Subsecretaria de Regulação Urbana - 
SUREG, verificou-se que existiu um projeto aprovado ainda nos anos de 1920 para o lote. Trata-se do Projeto nº 14, 
datado de 15 de novembro de 1927, no qual consta como proprietário o senhor José Joaquim da [ilegível] e desenhista 
o senhor Serafim de Silva [?] Costa. O projeto teria sido aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 27 de 
dezembro de 1927, mas não há informações que confirmem se chegou ou não a ser construído no local. 
 
O dossiê informa ainda que nos anos de 1940 foi apresentado novo projeto para o lote, dessa vez constando como 
proprietário o senhor João Norberto Ribeiro e de autoria do arquiteto Manoel Paz Netto. O projeto número 636, foi 
aprovado em 29 de abril de 1947. 
 
Segundo o dossiê de tombamento, não foi possível estabelecer a data em que o senhor João Norberto de Abreu 
adquiriu o bem cultural, mas além do projeto, foi localizada também a ficha de obra número 37.040, na qual consta que 
o imóvel teria 71 m². O construtor responsável teria sido Ramis Bedran, que iniciou as obras em 2 de junho de 1947 e 
obteve a baixa em 8 de outubro de 1947. 
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O projeto original previu uma casa de planta retangular, composta por seis cômodos: sala, três quartos, cozinha e 
banheiro. Uma escada com três lances leva ao alpendre, que acessa a sala a partir da qual se distribuem dois quartos 
e a cozinha ao fundo. Na parte posterior da cozinha foi prevista uma pequena circulação que acessa o terceiro quarto, 
o banheiro e o patamar da escada externa posterior, que leva ao quintal. 
 
Pelo projeto a fachada principal possuía embasamento em pedras (que circunda toda a extensão da casa) e 
ornamentação em relevo. O alpendre, à direita, tinha a escada no eixo, ladeada por mureta em alvenaria com recorte 
geométrico. A verga possuía friso em relevo. À esquerda, a janela do primeiro quarto, retangular, com três folhas de 
abrir, com venezianas e vidro. O peitoril e a verga são marcados por friso em relevo. O telhado de duas águas com 
beiral traz o elemento triangular à fachada, reforçado pela falsa água acima da janela e pelo relevo que simula o 
desenho de lambrequim. No frontão triangular ainda se destacam relevos circulares. 
 
Como a DPCA não teve acesso facultado ao interior do bem, não foi feito um levantamento preciso das intervenções 
que o bem cultural sofreu ao longo dos anos. Um relatório fotográfico que traz imagens do interior do imóvel foi 
encaminhado pelo proprietário. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO 
 
Com muita pertinência, o dossiê de tombamento do bem cultural demonstra que “...a preservação da identidade 
histórico-cultural do bairro de Santa Tereza encontra-se intimamente vinculada à preservação da sua ambiência física. 
Esta ambiência peculiar, marcada pelas edificações comerciais implantadas no alinhamento e pelas casas 
unifamiliares, remetem a um modo de vida tradicional, no qual a proximidade entre o espaço público e o espaço 
privado, promove o estreitamento dos laços de sociabilidade...” 
 
De um modo geral, as edificações mais antigas do Bairro Santa Tereza, são objetos de preocupação constante da 
imprensa, registrada em inúmeras matérias em jornais de grande circulação. Essas edificações possuem também um 
reconhecimento oficial do poder público como espaço de grande significado histórico/cultural da região, tendo sido 
objetos de estudos registrados em documentos produzidos por vários órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, os quais 
sempre apontaram a necessidade da proteção através de tombamento.  
 
Assim sendo, estando o processo absolutamente regular e fundamentado na legislação vigente, conforme os 
numerosos argumentos apresentados no dossiê de tombamento do bem culural, somos os favoráveis ao tombamento 
do imóvel situado na Rua Divinópolis, 296 (lote 009, quarteirão 048, zona fiscal 107), pertencente ao Conjunto Urbano 
Bairro Santa Tereza, e recomendamos a adoção das diretrizes de intervenção listadas no referido dossiê, elaborado 
pela equipe técnica da DPCA. 
 
Salvo melhor juízo deste Conselho Deliberativo, este é o nosso parecer. 
 
Belo Horizonte, 25 de Maio de 2022. 
 
 
 
 
Jorge Carlos Borges de Souza 
Conselheiro 
Associação Comercial e Empresarial de Minas. 
 
 
 
 
 


