
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte  

Ref.: Parecer técnico do dossiê de tombamento de edificação situada na Rua Paulo Simoni, 123 

Processo administrativo n°: 01.142436.15.02 

O bem cultural situado na Rua Paulo Simoni, 123, contou com processo de tombamento aberto 

na época dos estudos relativos à proteção do Conjunto Urbano Bairro Santo Antônio, aprovado 

em reunião do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte 

realizada em 16 de agosto de 2006. A residência em análise não faz parte do referido Conjunto 

protegido. Em março de 2022 foi protocolado pedido de celeridade do tombamento, com 

manifestação contrária do proprietário.  A partir desta solicitação, a arquiteta Larissa Camila de 

Souza Lima  e a  historiadora Letícia Dias Schirm desenvolveram  o Dossiê de Tombamento,  

sendo este o  documento de  referência para a  elaboração deste parecer. 

O Dossiê apresenta o histórico de ocupação do Santo Antônio, demonstrando as alterações 

ocorridas no local ao longo dos anos, desde o seu início quando tinha características rurais, 

considerando, depois, a sua transformação em um bairro ocupado por residências simples, 

funcionando como uma certa periferia do centro da capital, para, a partir da década de 1940, com 

a expansão da cidade para a Região Sul, ir ganhando uma ocupação de pessoas com maior poder 

aquisitivo. Atualmente, o Santo Antônio é mais verticalizado, com infraestrutura de serviços e 

comércio e possui uma conhecida vida boêmia, mas ainda permanece um bairro com 

características residências. 

 A edificação em análise é uma residência  unifamiliar, cujo  projeto, desenvolvido por Henri 

Friedlander,  foi aprovado em 1964.  O arquiteto responsável também é autor  ou coautor de outros 

projetos importantes na cidade, como a Galeria do Ouvidor e o Edifício Panorama. O projeto 

realizou-se a pedido da proprietária Maria da Conceição Freitas, posteriormente a propriedade 

passou para as mãos da família da Senhora Maria de Lourdes da Cunha Nacif, e, em 2011, os 

atuais proprietários Orazio Conte e Dinorh Rosália Turchetti Conte adquiriram o imóvel. 

Atualmente funciona no local um brechó de roupas usadas infantis. 

A casa possui um andar principal e subsolo com garagem e área de serviço. Na divisão original o 

andar principal compunha-se por cinco quartos, dois banheiros, sala de estar, vestíbulo, lavabo, 

despensa, cozinha e sala de almoço.  Ao longo dos anos a residência sofreu inúmeras 

descaracterizações, mas ainda possui alguns revestimentos originais, como tacos na área íntima e 

mármore na antiga sala de almoço. No seu projeto original a edificação possuía um pátio interno, 

que não é mais identificado. Além desta alteração também aconteceram modificações nas divisões 

internas, troca de revestimentos em várias áreas e a construção de um anexo. 

Conclusão e voto:   considerando as diversas alterações já sofridas pelo imóvel e o seu isolamento 

em relação a outros bens culturais que poderiam criar um conjunto que remetesse à ocupação do 

bairro Santo Antônio, acompanho o entendimento da Diretoria de Patrimônio o qual considera 

que o grau de Registro Histórico Documental é suficiente para preservar o valor documental   da 

residência. 

Este é meu parecer que submeto à avaliação deste Conselho. 

  

Isabela Tavares Guerra 

Conselheira Suplente 
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