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Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 

e Turístico do Estado - CONDEPHAAT 

SESSÃO ORDINÁRIA 1673ª 

18/06/2012 

Horário – 9:30 hs. – 12:00 hs. 

 

Local – Sede da Secretaria de Estado da Cultura 
Rua Mauá nº 51 – 3º Andar 
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     3.1. Processo para Deliberação com Parecer de Relator 

 
 
01. Número do Processo: 
65326/2011 
Solicitação: 
REDEFINIÇÃO DO PERÍMETRO DE TOMBAMENTO DA SERRA DOS COCAIS. 
Interessado: 
ELO AMBIENTAL 
Município: 
VALINHOS/ITATIBA/VINHEDO E LOUVEIRA 
Parecer do Relator: 
JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA COSTA 
 
 

02. Número do Processo: 
61057/2010 
Solicitação: 
ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO DO TOMBAMENTO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE VALINHOS. 
Interessado: 
ANDRÉ CARRICO/ALESSANDRA BUFFA/RODRIGO HENRIQUE SOUZA 
Município: 
VALINHOS 
Parecer do Relator: 
MARCIA NAXARA 
 
 

03. Número do Processo: 
64676/2011 
Solicitação: 
ESTUDO DE TOMBAMENTO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DA ESTAÇÃO, 313, NO MUNICIPIO 
DE OSASCO. 
Interessado: 
ADILSON BARBOSA DA SILVA 
Município: 
OSASCO 
Parecer do Relator: 
BERNARDO RICUPERO 
 
 

04. Número do Processo: 
23288/1985 
Solicitação: 
SOLICITA TOMBAMENTO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CULTO À CIÊNCIA, 188, MUNICIPIO DE 
CAMPINAS. 
Interessado: 
LUIS CLÁUDIO BITTENCOURT E OUTROS 
Município: 
CAMPINAS 
Parecer do Relator: 
RONALD TANIMOTO 
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05. Numero Processo: 
33706/1995 
Solicitação: 
ANÁLISE DA MINUTA DE RESOLUÇÃO DE TOMBAMENTO DE CONJUNTOS DE IMÓVEIS DO 
CENTRO HISTÓRICO DE CUNHA. 
Interessado: 
INSTITUTO DE ESTUDOS VALEPARAIBANOS 
Município: 
CUNHA 
Parecer do Relator: 
DOM MATHIAS 
 
 
06. Numero Processo: 
64471/2011 
Solicitação: 
SOLICITA APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA NO IMÓVEL SITUADO A 
PRAÇA CORONEL JOÃO OLIMPIO, 09, CUNHA. 
Interessado: 
ZINA TERESA MONTORO PUGLISI 
Município: 
CUNHA 
Parecer do Relator: 
DOM MATHIAS 
 
 
07. Número do Processo: 
62653/2010 
Solicitação: 
SOLICITA INFORMAÇÕES QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE DIRETRIZES 
CONSTANTES NA MINUTA DE RESOLUÇÃO.  
Interessado: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Município: 
CUNHA 
Parecer do Relator: 
DOM MATHIAS 
 
 
 
08. Número do Processo: 
26008/1988 
Solicitação: 
ESTUDO DE TOMBAMENTO DO IMÓVEL SITUADO A RUA SALLES DE OLIVEIRA, 429/433, 
MUNICIPIO DE CAMPINAS.  
Interessado: 
CONDEPHAAT  
Município: 
CAMPINAS 
Parecer do Relator: 
CRISTINA MENEGUELO 
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PROCESSO CONDEPHAAT  65326 

 
2011 
 

  

 
Int,: ELO AMBIENTAL  
 
Ass.: Estudo de tombamento de área verde situada nos Municípios de Valinhos, Itatiba, 
Vinhedo e Louveira (APA do Sauá) 
 
 
Parecer Técnico UPPH nº GEI-123-2012 
 
 

    Trata-se do estudo de tombamento da área denominada 

Serra dos Cocais, localizado nos Municípios de Louveira, Vinhedo, Valinhos e Itatiba.  

 
1. Histórico do Processo  
 
 
� Fls. 02 a 123 - Pedido de tombamento protocolado em 21.09.2009, de interesse da 

OSCIP Elo Ambiental. A justificativa seria sua exuberante fauna e mananciais, que 

abastecem os Rios Jaguari, Atibaia, Capivari e Piracicaba. Os documentos anexados 

dão conta da tramitação para estabelecer a área como Unidade de Conservação;  

� Fls. 126 e 127 – Parecer técnico datado de 30.09.2009 do Eng. Agrº Dalmo Rosalem 

(falecido) que deu informações sobre a caracterização da área e opina que não há 

justificativas para o tombamento. Considera que sua transformação em APA seria 

muito mais adequada para sua preservação. Este entendimento é corroborado no 

despacho da Diretoria do GEI; 

� Fls. 130 a 134 – Parecer de Conselheiro Relator (novembro/2010), que considera 

necessária a proteção da área por estudo de tombamento, pela pressão e riscos que a 

área corre; 

� Fls. 145 – Decisão do Conselho pela abertura do processo de estudo de tombamento 

datada de 19 de setembro de 2011; 
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Observação: Uma vez que o parecer técnico era de arquivamento, não foi 

estabelecida a área sobre o qual recai o estudo de tombamento, muito menos as 

diretrizes para futuras intervenções nesta área; 

� Fls. 146 a 164 – Procedimentos de notificação; 

� Fls. 169 a 226 – Ofício da Prefeitura de Vinhedo, que informa que a porção localizada 

nesse Município já conta com proteção pelo seu Plano Diretor, definida à luz da 

proposta de APA, e solicita que seja adotado o mesmo perímetro e as mesmas 

diretrizes; 

� Fls. 228 – Contestação apresentada pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente (CONDEMA) de Itatiba, considerando que não há delimitação das áreas 

protegidas pelo estudo de tombamento; 

� Fls. 230 a 233 – Ofício da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente de Itatiba, 

solicitando que as áreas de interesse social sejam analisadas de acordo com diretrizes 

já definidas pela Municipalidade;  

� Fls,. 245 a 267 – Contestação apresentada pelo Município de Itatiba, que requer o 

arquivamento do estudo. Destaca que 75% do Município é abrangido por este estudo, 

compreendendo milhares de proprietários, que sequer foram notificados, considerando 

a decisão nula.  

� Fls. 269 a 534 – Documentação enviada pelo Sr. Gilbert Othoniel Toni, com 

informações sobre o abastecimento de água do Município de Valinhos  

� Fls. 548 a 550 – Mídia digital com plano diretor e mapa dos Municípios de Valinhos, 

Itatiba, Louveira e Vinhedo; 

� Fls. 551 a 732 – Plano diretor do Município de Valinhos. 

 

2. Desdobramentos pós decisão de abertura  

 

 Após a emissão das notificações, houve diversas manifestações por parte dos 

Municípios envolvidos principalmente por conta da imprecisão dos limites do estudo de 

tombamento aberto, considerando a ausência de parecer técnico que definisse tal 

perímetro e que a única cartografia disponível nos autos se referia a uma proposta de 
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criação de APA, encaminhada para Assembléia Legislativa, o que também não é 

procedimento correto para definição de APA, já que não contempla um estudo técnico 

especializado.  

 

 Com vistas à resolução desta problemática, iniciou-se uma conversa com o 

Instituto Florestal, para que nos desse apoio técnico para estabelecimento do perímetro 

que deveria compor o estudo de tombamento, considerando deficiência de profissionais 

desta área na Unidade. Realizou-se também reuniões com representantes das Prefeituras, 

onde se destaca aquela realizada na Casa Civil (Palácio dos Bandeirantes), em 

19.04.2012, cujo registro segue abaixo e que também historiciza as discussões havidas 

desde a abertura do processo: 

 

� Casa Civil  

Rubens Cury 

Roberto Buendia  

Antônio Gouveia de Sousa  

 

� CONDEPHAAT/UPPH  

Fernanda Bandeira de Mello – Presidente do CONDEPHAAT  

Marí l ia Barbour H. Caggiano – Coordenadora da UPPH  

Elisabete Mitiko Watanabe – Diretora do GEI/UPPH  

Elizeu Marcos Franco – Arquiteto do GEI/UPPH  

 

� Instituto Florestal  

José Luiz de Carvalho  

Frederico Alexandre Roccia Dal Pozzo Arzolla  

Francisco Vilela  

Sylvia Brito  

 

� Prefeitura de Valinhos:  
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Oscar Beseggio  

Maria Aparecida Pallotta  

 

� Prefeitura de Vinhedo  

Milton Serafim – Prefeito  

Cássio Capovilla  

Maressa Mello  

Karina Infanger  

 

� Prefeitura de Itatiba  

João Gualberto Fartori – Prefeito  

 

� Prefeitura de Louveira  

Valmir Magalhães – Prefeito  

Cássio Eduardo Ferreira Niero – Secretário de Obras  

 

O Dr. Rubens Cury que informou que a reunião ocorre por solicitação direta do Senhor 

Governador, que entendeu a necessidade de preservar a área natural em questão, mas 

com a participação das Prefeituras Municipais envolvidas.  

 

A Senhora Presidente do CONDEPHAAT informou que a decisão de abertura de 

processo de estudo de tombamento da Serra dos Cocais / APA do Sauá foi baseada no 

perímetro apresentado no pedido inicial. Considerando os questionamentos levantados 

pelas Prefeituras de Vinhedo, Valinhos, Itatiba, Louveira sobre este perímetro, a Casa 

Civil pediu que fosse realizada interlocução com as Prefeituras, lembrando que já houve 

uma outra reunião no início do ano, ocasião em que já foi solicitado o envio dos 

respectivos planos diretores, que servirão de base para refinamento do perímetro. Com 

vistas a auxiliar a área técnica da UPPH na revisão deste perímetro, foi contatado o 

Instituto Florestal, que elaborou uma primeira ilustração utilizando o Google Earth, em 

que é possível identificar áreas já consolidadas como urbanas, que em seu entendimento 
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deverão ser excluídas do estudo de tombamento, de modo que a proteção incida sobre 

áreas que efetivamente interessam. Além disso, as diretrizes constantes do Plano Diretor 

também serão consideradas. Para tanto, solicitou a indicação de um interlocutor de cada 

um dos Municípios para iniciar as discussões.  

 

O Sr. José Luiz de Carvalho, do Instituto Florestal, informou que a APA do Sauá não 

é uma APA consolidada e sugeriu que se use a nomenclatura de Serra dos Cocais. A partir 

de demonstração de mapas, destacou que a área já conta com impedimentos naturais de 

uso, em função de sua declividade; apresenta recursos hídricos importantes para o 

abastecimento da região e fragmentos de vegetação que não devem ser desmatadas. 

Além disso, foi identificado o aparecimento de animais de grande porte, demonstrando a 

existência de uma fauna diferenciada (biodiversidade). A título de exercício, o Instituto 

Florestal elaborou um mapa com uma possível delimitação, já excluindo as áreas 

urbanizadas. Este mapa será melhor definido a partir do material disponibilizado pela 

EMPLASA e considerará as informações dos Planos Diretores. De qualquer forma, a área 

será menor do que aquela inicialmente proposta.  

 

A Prefeitura de Itatiba manifestou-se no sentido de que o processo de estudo de 

tombamento deveria ser arquivado e reiniciado numa nova base, depois de conversações 

com as prefeituras e interessados envolvidos. Declarou que não é contra tombamento, 

mas considera inviável um ato em que metade da Cidade esteja incluída, obrigando todos 

os proprietários a aprovarem projeto no CONDEPHAAT. Destacou que Itatiba já conta com 

uma política de preservação do meio ambiente, tendo clareza sobre a importância da 

preservação desta área. Parabenizou a Presidência do CONDEPHAAT pela condução do 

assunto  

 

A Prefeitura de Vinhedo destacou que também já conta um Plano Diretor que 

considera a preservação desta área. Opinou que a decisão de abertura do estudo de 

tombamento feriu a autonomia municipal e reiterou solicitação de se retirar as áreas 
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urbanas do estudo. Manifestou-se no sentido de preservar o que tem que ser preservado 

e que isso seja definido de forma participativa. 

 

A Prefeitura de Valinhos informou que deverá apresentar seu plano diretor e 

solicitou a realização de um trabalho conjunto do CONDPEPHAAT com as prefeituras 

envolvidas. Informou também que o Plano Diretor já é bastante restritivo para a área em 

questão.  

  

A Prefeitura de Louveira informou que já conta com um estudo sobre áreas de 

preservação e de expansão da área urbana e que considera necessário estabelecer 

discussões sobre o tombamento da Serra dos Cocais com as Prefeituras. Informou 

também que o plano diretor ainda encontra-se em tramitação na Câmara.  

 

A Senhora Presidente do CONDEPHAAT opinou que pelas manifestações todas as 

Prefeituras tem interesse na preservação da área, desde que seja feito com 

planejamento. Discordou da opinião do Prefeito de Itatiba da necessidade de 

arquivamento do processo, por considerar que o CONDEPHAAT pode deliberar pela 

redefinição do perímetro e que a participação das Prefeituras deverá ser feito no decorrer 

do processo de estudo de tombamento. Solicitou que as Prefeituras apresentem seus 

planos diretores, incluindo cartografia, com vistas a estabelecer o novo perímetro do 

estudo de tombamento, que excluirá áreas urbanas já consolidadas. Com relação às 

áreas de expansão, isso será estudado no decorrer dos estudos. Ressaltou a necessidade 

de estabelecer os interlocutores de cada uma das Prefeituras, indicando a Historiadora 

Elisabete Mitiko Watanabe e o Arquiteto Elizeu Marcos Franco, da Unidade de Preservação 

do Patrimônio Histórico, que acompanharão o assunto no CONDEPHAAT. Estabeleceu o 

prazo de 30 dias para apresentação de uma nova proposta de perímetro.  

 

O Dr. Rubens Cury, considerando as manifestações, destacou que fica o compromisso 

do CONDEPHAAT de revisão do perímetro do estudo de tombamento da Serra dos Cocais, 

solicitando às Prefeituras que encaminhem ao CONDEPHAAT seus planos diretos e 
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indiquem os representantes que deverão discutir o tema junto àquele Órgão. Destacou 

que o Governo do Estado está acompanhando o assunto e considerou bastante profícua a 

parceria estabelecida.  

 

3. O desenvolvimento do trabalho  

 

    Com vistas a atender à demanda apresentada na reunião, 

em 26.04.2012 solicitamos formalmente às Prefeituras Municipais o envio dos planos 

diretores, acompanhados de arquivos cartográficos.  

 

Em 04.05.2012, foi realizada reunião com representantes das 

Prefeituras de Louveira, Itatiba, Valinhos e Vinhedo, que contou com a participação da 

Geógrafa Kátia Mazzei, do Instituto Florestal, ocasião em que as Prefeituras entregaram 

documentação em arquivo digital, com mapas no formato DWG. Louveira entregou-nos o 

texto do plano diretor e mapa em formato PDF, ficando de enviar o DWG que, até a 

presente data não foi encaminhado, o que dificultou a definição do perímetro no 

Município.  

 

    Cópia deste material foi entregue para a Geógrafa Kátia 

Mazzei que, em conjunto com uma equipe do Instituto Florestal, trabalhou com os mapas 

apresentados, os dados constantes dos planos diretores e a análise das imagens com 

relação aos recursos ambientais da área, tendo como uma das premissas a exclusão de 

áreas urbanas consolidadas, para definição do perímetro que deverá ser objeto do 

estudo. 

 

    O relatório a seguir é produto deste trabalho e o que 

apresentamos para deliberação do Conselho. 

 

    GEI/UPPH, 28 de maio de 2012.  
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Elisabete Mitiko Watanabe 
Diretora do GEI/UPPH  

 

Elizeu Marcos Franco 
Arquiteto 
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Análise espacial dos fragmentos de vegetação natural, planos 
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e Vinhedo, a pedido do Conselho de Defesa do Patrimônio 
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1. INTRODUÇÃO 

 
No presente relatório apresenta-se a proposta de área de estudo para  o 

tombamento da Serra dos Cocais pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT, com base nos documentos do 

Processo nº 65.326/11. 

O referido processo é uma demanda da sociedade civil organizada 

representada por diversos organismos locais. Em princípio o projeto de Lei nº 

44/2006, para criação da APA do SAUÁ não obteve sucesso fazendo com que as 

organizações locais buscassem junto ao CONDEPHAAT o atendimento de seus 

objetivos por meio de um processo de tombamento. 

Segundo o projeto de lei, já citado, a APA DO SAUÁ possui a premissa de 

conservar os patrimônios: natural, cultural e arquitetônico da região, concomitante a 

melhoria da qualidade de vida da população e a proteção dos ecossistemas 

regionais, bem como controlar as pressões oriundas da urbanização e das 

atividades agrícolas e industriais. Sua área compreende a região localizada no 

polígono entre a Serra do Morro Grande, a Serra da Mombuca, a Serra do Bom 

Jardim e a Fazenda do Barreiro, que juntas abrangem parcialmente os limites dos 

municípios de Itatiba, Louveira, Valinhos e Vinhedo.  

Conforme ainda consta do processo 65.326/11 não houve consenso entre os 

pareceres técnicos de um analista e uma conselheira, ambos do CONDEPHAAT, 

que optou por consultar o Instituto Florestal sobre o tema.  

O Instituto Florestal acolheu o pedido e produziu o documento intitulado 

“Análise espacial dos fragmentos de vegetação natural, planos diretores e 

delimitação da área de estudo para tombamento da Serra dos Cocais nos 

municípios de Itatiba, Louveira, Valinhos e Vinhedo, a pedido do Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – 

CONDEPHAAT.”  
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2.  METODOLOGIA  

O grupo de pesquisadores do Instituto Florestal definiu duas fases para o 

trabalho.  

Fase 1 

• Produção de informações espaciais a partir dos documentos 

constantes no processo. Elaboração de arquivos vetoriais com o limite 

original da APA do Sauá em sobreposição aos fragmentos de vegetação 

natural (Kronka et al., 2005), rede de drenagem, curvas de nível, limite 

dos municípios, bem como algumas informações disponíveis sobre 

carnívoros de grande porte na região. 

• Produção de informações espaciais a partir dos planos diretores, 

cedidos pelos municípios de Itatiba, Louveira, Valinhos e Vinhedo.  

• Análise do zoneamento dos planos diretores municipais que abrangem 

o limite da APA do SAUÁ, por meio de leitura detalhada a fim de 

caracterizar o planejamento territorial previsto em cada zona. A partir 

desta análise as áreas urbanas consolidadas e as áreas previstas para 

expansão urbanas foram excluídas da área de estudo.  

• O trabalho foi realizado com uso do software Arcview/ArcGis versão 

9.3 da ESRI® através da manipulação de dados vetoriais e raster. 

 

 

Fase 2 

• Após a delimitação da área de estudo para tombamento será definida 

a metodologia para amostragens da fauna e da flora  e corredores 

ecológicos. 
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3. RESULTADOS 

Mediante compilação de dados extraídos dos planos diretores é importante 

destacar por município as seguintes normatizações: 

 

3.1 Plano Diretor de Itatiba – Lei n.º 4.325/11 

 No Capítulo VI, dispõe sobre o Macrozoneamento, Uso e Ocupação do Solo 

(Fig. 1), no qual constituí as áreas: I- macrozona urbana; II- macrozona rural; III- 

macrozona de expansão urbana. 

Dentro dos limites da APA SAUA, encontram-se todas as macrozonas 

definidas no plano diretor, sendo importante correlacionar a função e o ordenamento 

de ambas, que são definidas na Seção II: 

 

“Art. 70. As áreas mencionadas no artigo anterior ficam assim 
definidas: 
I - macrozona urbana é aquela efetivamente ocupada ou já 
comprometida com a ocupação pela existência de parcelamentos 
urbanos implantados ou em execução, sendo a porção que concentra 
maior infraestrutura no Município delimitada administrativamente; 
II - macrozona rural é aquela que se opõe à macrozona urbana, onde 
a organização do espaço caracteriza o imóvel rural, o qual se destina 
à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, não podendo existir 
o parcelamento do solo para fins urbanos; 
III - macrozona de expansão urbana é aquela destinada à futura 
ocupação com atividades urbanas, na qual incide o Imposto 
Territorial Rural, para fins tributários, enquanto seu uso efetivo for 
rural.” 
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Fig. 
1. Macrozoneamento Município de Itatiba 
Fonte: Plano Diretor de Itatiba 2011 
 
 

O Capítulo XI, Seção VII refere-se à destinação de parcelas de área urbana 

para moradias de população de baixa renda, a qual ficará sujeita a regras 

específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. Estas áreas são 

denominadas Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS visam o planejar, 

controlar, gerir e promover o desenvolvimento municipal atuando como instrumentos 

de política urbana. 

As ZEIS também estão inclusas nos limites da APA SAUA, sendo 

classificadas em: I- ZEIS de Indução: são terrenos não edificados, subtilizados, ou 

não utilizados necessários à implantação de programas habitacionais de interesse 

social (Habitação de Interesse Social – HIS), dada a existência de déficit 

habitacional, objetivando a implantação de empreendimentos habitacionais 

destinados à população com renda até 6 (seis) salários mínimos; II- ZEIS de 

Requalificação: são as áreas ocupadas por população de baixa renda, favelas, 
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loteamentos irregulares e clandestinos, além daquelas áreas com irregularidades 

edilícias e já ocupadas com características de interesse social, tendo por objetivo: a) 

urbanização, recuperação urbanística e ambiental; b) regularização fundiária e 

edilícia; c) Implantação de equipamentos públicos e de comércio e serviços de 

caráter local. 

Por fim, em seu artigo 134 são citadas as áreas para aplicação de Operações 

Urbanas Consorciadas, as quais estão indicadas neste plano, no entanto, serão 

regulamentadas por lei específica. 

Após a análise do plano diretor, delimitou-se a área de estudo para o 

tombamento considerando o limite da macrozona rural (Figura 2) 

 

Fig. 2. Sobreposição do zoneamento com as propostas de APA e área de estudo 

 

O Plano diretor destaca que para gestão da Política de Meio Ambiente, criou-

se a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, a fim de elaborar, implantar e 

desenvolver a Política Municipal de Meio Ambientes e da Agricultura. O 
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Zoneamento Ecológico-Econômico e a instituição de mapas oficiais e normas 

específicas para proteção de recursos naturais e hídricos, de controle da ocupação 

das áreas de risco ou de preservação ambiental são definidos como instrumentos 

básicos no Capítulo VII, Art. 76. 

 

             3.2 Plano Diretor de Louveira - Minuta de Projeto de Lei n.º __/2010 

O Macrozoneamento (Figura 3) define o ordenamento do território do 

município através da identificação de regiões que perfazem áreas com 

características ou funções comuns, a fim de conferir a cada uma sua melhor 

utilização, uso e ocupação do solo, promovendo o desenvolvimento da cidade, o 

bem estar social de seus habitantes, bem como a preservação, conservação e 

recuperação ambiental (Capítulo III, Art. 11). Neste mesmo capítulo, Art. 12, ordena 

as macrozonas: I – Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e III - 

Macrozona de Proteção Ambiental Fetá, as quais encontram-se dentro dos limites 

da APA SAUA, a delimitação destas dá-se: 

“§ 1º - A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana 
corresponde à porção central do território do município e a porção 
que localizada á margens da Rodovia dos Bandeirantes abrangendo 
as áreas de urbanização consolidada e de expansão urbana. 
§ 3º - A Macrozona de Proteção Ambiental Fetá corresponde à 
porção leste do território do Município compreendida entre os limites 
da Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e as divisas 
com os municípios de Jundiaí, Itatiba e Vinhedo.” 

 

São consideradas áreas urbanas as que perfazem a Macrozonas de 

Estruturação e Qualificação Urbana e de Proteção Ambiental Fetá, sendo que nesta 

última são ocupadas com assentamentos urbanos de uso predominantemente 

habitacional decorrentes de parcelamentos do solo regulares ou não, ou com outros 

usos urbanos regularmente instalados (Art.12, § 4º). Enquanto que no § 5º são 

definidas como rurais as áreas da Macrozona de Proteção Ambiental Fetá, as quais 

não são ocupadas por assentamentos urbanos de uso predominantemente 

habitacional ou por outros usos urbanos regularmente instalados. 
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Fig. 3. Macrozoneamento do Município de Louveira 
Fonte: Plano Diretor de Louveira 2010 
 

A subdivisão das macrozonas em zonas de uso é estabelecida na Lei de Uso 

e Ocupação do Solo, observando as diretrizes dispostas no plano diretor: 

“Art. 8º - A Zona de Uso Residencial (ZUR), destina-se 
preferencialmente ao uso habitacional, com densidade demográfica 
máxima de 180 hab/ha, lote mínimo de 250,00 m2 (duzentos e 
cinqüenta metros quadrados) e frente mínima de 10,00 m (doze 
metros). 
Art. 6º - A Zona de Conservação Urbana-2 (ZCU-2) abrange áreas 
cujas funções são, além da  conservação dos recursos naturais 
existentes, permitir e promover um desenvolvimento urbano 
orientado. 
§ 1º - Na Zona de Conservação Urbana-2 (ZCU-2) será admitido o 
uso residencial com densidade demográfica de até 50 hab/ha, e lotes 
com área mínima de 360 m2 (trezentos e sessenta metros 
quadrados) e frente mínima para via pública oficial de 12 m (doze 
metros). 
§ 2º - Os usos não residenciais serão admitidos quando instalados 
nas vias principais de circulação de veículos ou em grandes 
propriedades, desde que não comprometam os objetivos de 
conservação dos recursos naturais. 
Art. 15 – A Zona de Preservação Ambiental Capivari (ZPAC) é 
constituída da área circundante do Rio Capivari, deste o ponto do 
cruzamento do Rio com a Rodovia Romildo Prado até a divisa de 
município como município de Vinhedo. Esta zona será reservada 
para a instituição do Parque Capivari. Nenhum empreendimento será 
permitido nesta zona e todos os empreendimentos que confrontarem 
com ela deverá apresentar na divisa vias de circulação com ruas, que 
deverão obedecer a perfil especifico com mínimo de 14,00 metros de 
largura.” 
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Fig. 4. Sobreposição do zoneamento com as propostas de APA e área de estudo  

Para o município de Louveira a análise espacial coincidiu com as zonas 

predominantemente rurais da futura Lei de Uso solo do (projeto de Lei_/2010 cedido 

pela prefeitura municipal para este relatório): 

Secão III 
Do Zoneamento Rural 
 
Art. 17 – A zona rural do município é constituída das áreas 
destinadas a este uso localizadas na Macrozonas de Ocupação 
Controlada e das áreas da Macrozona de Proteção Ambiental, 
excluídas aquelas que, em virtude de ocupações existentes, forem 
incluídas em uma das zonas de uso de solo urbanas.    
§ 1º – As áreas que constituem a Zona Rural têm a finalidade de 
assegurar a conservação dos recursos naturais e a manutenção da 
atividade agrícola e, se subdividem em:  
I - Zona de Conservação Rural (ZCR) 
II - Zona de Uso Predominantemente Agrícola (ZUPA) 
§ 2º – A Zona de Conservação Rural (ZCR) tem a função 
compatibilizar o uso das propriedades com a conservação dos 
recursos naturais existentes nas suas áreas.  
§ 3º – A Zona de Uso Predominantemente Agrícola (ZUPA) destina-
se à proteção e permanência das atividades agrícolas no município.  
§ 4º – Em ambas as zonas rurais o parcelamento do solo deve 
atender ao módulo rural da região e o uso habitacional é permitido 
com densidade demográfica máxima de 10 hab/ha. 
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A área de estudo delimitada para Louveira baseou-se em todos os 

documentos cedidos porém os arquivos vetoriais projetados possuem divergências 

com os limites municipais, mesmo assim é possível verificar que a área em sua 

maior parte se sobrepõe a ZUPA e ZUR. 

3.3 Plano Diretor Valinhos - Lei nº 3841/2004 

O município de Valinhos pelo plano diretor em seu Art. 74 é dividido em 

quatro macrozonas (Fig. 5). 

 
Fig. 5. Macrozoneamento Município de Valinhos 
Fonte: Plano Diretor de Valinhos 2004 

 

Valinhos possui três macrozonas dentro do perímetro da APA SAUA, 

estabelecendo as devidas funções e regularização: 
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“I - macrozona urbana: área de urbanização consolidada destinada 
a ocupação residencial, comercial, de serviços e industrial, devendo 
ser adotados os parâmetros de uso e ocupação do solo, previstos em 
legislação específica; 
 
III - macrozona rural turística: são áreas que possuem a função 
básica de compatibilizar a proteção, recuperação e conservação da 
natureza, com relação à paisagem urbana natural ou construída, a 
flora, a fauna e os recursos hídricos, podendo ser permitidos os usos 
econômicos como a agricultura e outras atividades rurais, comércio e 
serviços, concernentes ao turismo, ao lazer, clínicas de repouso e 
similares, atividade industrial desde que não cause poluição, mesmo 
eventual ou acidentalmente, e mesmo o parcelamento e 
fracionamento urbano, desde que estes usos se destinem à baixa 
densidade demográfica, fixa ou flutuante, e se harmonizem com as 
características dos ecossistemas locais e sejam auto-sustentáveis, 
com a densidade máxima estabelecida no § 1º, definido para o uso 
residencial a utilização do índice de três inteiros e seis décimos (3.6) 
de habitante por unidade individualizada, e para o uso turístico a 
utilização do índice de um (1) habitante por leito; 
 
IV - macrozona rural turística e de proteção e recuperação dos 
mananciais: áreas que possuem a função básica de compatibilizar a 
proteção, recuperação e conservação da natureza, com relação à 
paisagem urbana natural ou construída, a flora, a fauna e, 
principalmente, com relação aos recursos hídricos, podendo ser 
permitido o uso para fins econômicos como a agricultura e outras 
atividades rurais, comércio e serviços, concernentes ao turismo, ao 
lazer, clínicas de repouso e similares, atividade industrial desde que 
não cause poluição, mesmo eventual ou acidentalmente e não gerem 
efluentes de origem industrial, e mesmo o parcelamento e 
fracionamento urbano, desde que estes usos se destinem a 
baixíssima densidade demográfica, fixa ou flutuante, e se 
harmonizem com as características dos ecossistemas locais e sejam 
auto-sustentáveis, com a densidade máxima estabelecida no § 2º, 
definido para o uso residencial a utilização do índice de três inteiros e 
seis décimos (3.6) de habitante por unidade individualizada, e para o 
uso turístico a utilização do índice de um (1) habitante por leito. “ 
 

 
Após a análise do plano diretor em sobreposição aos fragmentos de vegetação 

natural, rede de drenagem, limite da APA Sauá, foi delimitada a área de estudo para 

tombamento: 
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Fig. 6.  Sobreposição do zoneamento com as propostas de APA e área de estudo 
 
 
A prefeitura municipal de Valinhos foi a que manifestou maior resistência ao 

estabelecimento de uma área de estudo para tombamento, cedeu todos os 

documentos disponíveis, agendou uma reunião no Instituto Florestal e chegou a 

solicitar a retirada do município do relatório do Instituto Florestal. 

Os argumentos principais do município são as medidas rigorosas adotadas para 

ocupação de loteamentos com previsão de baixa ocupação (1hab/500m²), a criação 

da APA Municipal Serra dos Cocais e a queixa sobre morosidade nos processos 

avaliados para autorização do Condephaat. 

Foi explicado aos representantes do município que a participação do Instituto 

Florestal é técnica e refere-se a delimitação de áreas de estudo em atendimento a 

uma demanda da sociedade civil que solicitou o tombamento com a abertura de um 

processo no órgão responsável pela questão. 

Foi explicado também, que planos diretores são peças fundamentais para o 

planejamento de um município, mas é da natureza dos planos serem dinâmicos e 
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revistos em períodos de tempo relativamente curtos, com isto o planejamento fica 

exposto aos grandes eixos viários e ferroviários, entre outras obras de 

infraestrutura,  que acabam por pressionar as alterações de zoneamento e por 

consenquência a pressão sobre o patrimônio natural existente no município. Neste 

sentido áreas tombadas deverão ter efeito a longo prazo e permanecerem com as 

mesmas características naturais e semi-naturais que justificaram seu tombamento. 

 

3.4 Plano Diretor Vinhedo – Lei Complementar n.º 66/2007 

No capítulo I, no Art. 15 define cinco macrozonas (Fig. 4), das quais apenas a 

Macrozona de Proteção Ambiental Leste encontra-se no perímetro da APA SAUA. 

Para qual rege regras gerais para uso e ocupação do solo, subdividindo-a em: a) 

Zona de Conservação Ambiental Leste; b) Zona de Ocupação Dirigida 1; c) Zona 

Residencial 1. 

Sendo regulamentado especificamente para cada uma destas zonas:   

“Art. 46. A Zona de Conservação Ambiental Leste – ZCA LESTE se 
caracteriza por áreas de alta restrição à ocupação, como as 
cabeceiras de rios, por recursos naturais de interesse ambiental, 
diversos fragmentos de mata nativa e área de mananciais.  
 Parágrafo único. Esta zona ocupa toda a porção leste do Município, 
limitando-se a oeste pela ferrovia, a norte pela Estrada Vinhedo-
Itatiba e com o Município de Valinhos, ao sul com o Município de 
Louveira, e a leste com o Município de Itatiba, sendo que as 
principais bacias hidrográficas são as Paciência/Cristo e Ribeirão 
Bom Jardim, localizando-se integralmente no perímetro rural. 
Art. 47. A ZCA Leste tem por objetivos: 
I – promover a manutenção da qualidade ambiental existente; 
II – conservar os recursos naturais; 
III – inibir o espraiamento da ocupação urbana; 
IV – proibir novos parcelamentos do solo para fins urbanos. 
Art. 48. A Zona de Ocupação Dirigida 1 – ZOD 1 se caracteriza por 
uma ocupação de baixa densidade, apresentando áreas com 
vegetação significativa, compreendendo áreas de chácaras, sítios e 
glebas passíveis de parcelamento, sendo que nesta área localizam-
se as represas do sistema de abastecimento de água do Município, 
encontrando-se localizada a leste da ferrovia, dividindo-se entre a 
bacia hidrográfica Paciência/Cristo e Cachoeira/Pinheirinho, e seu 
perímetro é definido pela configuração geormorfológica, de colinas 
pequenas e morrotes.  
Art. 49. O objetivo da ZOD 1 é de preservação ambiental, permitindo 
a ocupação rarefeita de baixa densidade, com atividades econômicas 
compatíveis com a infra-estrutura existente. 
Art. 50.  A Zona Exclusivamente Residencial “1” – ZER -1 é 
caracterizada pela existência dos loteamentos estritamente 
residenciais: Chácaras do Lago, Residencial Vale da Santa Fé, Jd. 
Floresta, Chácaras Recanto das Canjaranas, Rua dos Italianos e Rua 
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Amerope Benetti, que apresentam padrão de ocupação com grandes 
lotes, acima de 800m2 (oitocentos metros quadrados). 
Art. 51. A ZER -1 tem como objetivo: I – promover a manutenção da 
qualidade ambiental existente; II – conservar os recursos naturais; III 
– permitir ocupações de baixíssima densidade e compatíveis com a 
vocação de conservação ambiental da área.” 

 

 
Fig. 7. Macrozoneamento Município de Vinhedo 
Fonte: Plano Diretor de Vinhedo 2007 
 

 
O uso do solo é classificado como residencial (destinado para moradia 

unifamiliar) e não residencial (com relação as atividades agrícolas, turismo 

sustentável e de negócios, manejo de espécies nativas e pesquisa ambiental).  

Para Zonas Especiais de Interesse Ambiental – ZEIA’s, estão dispostas no 

Capítulo III, definidas como porções do território, público ou privada, destinadas a 

proteção e recuperação da paisagem e do meio ambiente, bem como visa garantir a 

produção (qualidade e quantidade) de água. Estas são subdividas em três 

categorias:  

“Art. 172.  As ZEIA’s – A, são áreas privadas ou 
públicas, localizadas na Macrozona de Consolidação Urbana com a 
presença de remanescente vegetal nativo em estágio avançado de 
regeneração, e nas Macrozonas de Proteção Ambiental com 
remanescentes vegetais em estágio médio e avançado de 
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regeneração e cerrado, tendo por objetivos: manutenção da 
biodiversidade; manutenção da qualidade ambiental e paisagística da 
cidade; criação de corredores ecológicos para a proteção da fauna e 
flora; contribuição para recarga de água do lençol freático do 
Município. 

Art. 173. As ZEIA’s – B, correspondem aos 
parques urbanos, incluindo o Parque Municipal e área adjacente, 
Bosque Junco e área junto a Planície de Inundação do Rio Capivari, 
tendo por objetivos: I - proteger as características ambientais 
existentes; II - oferecer áreas adequadas ao lazer da população. 

Art. 174. As ZEIA’s – C são áreas privadas ou 
públicas, onde há a presença de manancial hídrico, captação de 
água para abastecimento público, incluindo as represas do sistema 
público de abastecimento de água, tendo por objetivo: I - garantir a 
conservação do manancial hídrico; II - quantidade e qualidade no 
abastecimento de água do Município.” 

 

 

Fig. 8.  Sobreposição do zoneamento com as propostas de APA e área de estudo 

 

4. CONSIDERAÇÕES DA ETAPA 1 

O Instituto Florestal conclui esta primeira etapa com a apresentação de 

quatro áreas delimitadas por município para área de estudo do futuro tombamento. 
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O Instituto Florestal entende que as áreas delimitadas somadas poderão ser 

estudadas e concluir pelo Tombamento do Patrimônio Natural da Serra dos Cocais 

com um refinamento da sua proposta de limite, que já é mais criteriosa do que o 

limite genérico da APA Sauá. 

O tombamento poderá ser definido como uma ferramenta adequada para 

garantir que fragmentos de vegetação natural em áreas densamente irrigadas e 

zonas com atividades rurais permaneçam na paisagem e garantam a continuidade 

dos processos que ainda favorecem tanto a biodiversidade, quanto aspectos 

culturais das festas típicas da região. Esta continuidade depende essencialmente 

das chácaras e sítios que podem desaparecer em grande parte ao serem 

substituídas pelos empreendimentos residenciais de condomínios. 

É possível desenvolver e incorporar conceitos ao tombamento da paisagem 

com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços ambientais para o bem estar 

humano. 
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02. Número do Processo: 
61057/2010 
Solicitação: 
ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO DO TOMBAMENTO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE VALINHOS. 
Interessado: 
ANDRÉ CARRICO/ALESSANDRA BUFFA/RODRIGO HENRIQUE SOUZA 
Município: 
VALINHOS 
Parecer do Relator: 
MARCIA NAXARA 
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Parecer Técnico UPPH nº GEI-201-2011 

• Interessado: ANDRÉ CARRICO/ALESSANDRA BUFFA/RODRIGO HENRIQUE 

SOUZA 

• Data do Protocolo: 28/01/2010 

• Assunto atual: Pedido de tombamento 

 

À Diretoria do GEI, 

Senhora Diretora, 

 

Em atendimento ao despacho retro (f.213), tecemos abaixo considerações sobre 

a contestação à decisão do Egrégio Colegiado de 25 de abril de 2011, Ata nº 1622, 

apresentada pelos interessados no Processo em tela, Rodrigo Busnardo de Souza e 

Alessandra Buffa, no sentido de que a decisão pelo tombamento do Conjunto da Estação 

Ferroviária Central de Valinhos recaia igualmente sobre as residências sitas à Rua Doze 

de Outubro, na quadra adjacente à ferrovia. 

 

Argumentação apresentada 

 

As razões para a contestação da decisão do Egrégio Colegiado constam da Carta 

de Contestação às fls. 201-209 do processo, do qual citamos alguns excertos que 

consideramos os mais relevantes para a presente manifestação técnica. 

 

Segundo os autores, “as primeiras ocupações urbanas da cidfade de Valinhos, 

situadas à Rua doze de Outubro, foram construídas entre a última década do séc. XIX e 

a primeira década do Século XX” a cujo valor “histórico arquitetônico” estaria “agregado 

também o valor da memória a ser preservada, pois, trata-se do último complexo 

arquitetônico urbano remanescente existente na cidade de Valinhos e que sobrevive hoje 

sob ameaça de iminente demolição para dar espaço à construção de prédios comerciais e 

residenciais” (f. 201).  

 

Ainda de acordo com o documento, o pedido inicial, constante do Guichê nº 

00925/2005, que geraria posteriormente o Estudo de Tombamento em tela, não tratava 

apenas da Estação Ferroviária, mas também do referido conjunto residencial, seja em 

face dos riscos apontados ou por sua importância como registro da história do 

desenvolvimento urbano valinhense, compondo-se de um sítio contíguo ao 
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empreendimento ferroviário – porém não construído pela Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro. Outro problema apontado para a integridade das residências seria a 

eventual “abertura da cancela permanente da ferrovia para a passagem de veículos 

automotores sobre os trilhos, ligando a Rua Sete de Setembro com a Rua Doze de 

Outubro”, intensificando o tráfego de veículos pesados (f. 202). 

 

 Em sua conclusão, os requerentes clamam por uma ação “em caráter de 

urgência, por este conceituado Egrégio Colegiado do CONDEPHAAT” para que se impeça 

a destruição do alegado “único e último conjunto arquitetônico remanescente do final do 

séc. XIX e começo do séc. XX” em Valinhos, sob risco iminente de descaracterização e 

até extinção (f. 203). 

 

 

Considerações 

 

Em primeiro lugar, parabenizamos a iniciativa dos interessados, que se mostram 

preocupados com a preservação dos poucos vestígios remanescentes da ocupação 

urbana de Valinhos, cidade que testemunha há mais de uma década um crescimento 

significativo da população em função do processo de metropolização e espraiamento 

urbano da vizinha Campinas, tornando-se um valorizado vetor de expansão da 

especulação imobiliária de alto valor, representado em extensos condomínios horizontes 

– de qualidades urbanísticas e arquitetônicas frequentemente lamentáveis.  

 

Portanto, é desejável e louvável tal movimento pela preservação da memória 

local com o objetivo de garantir, para as gerações presentes e futuras, a fruição de bens 

culturais que, como registra a Constituição Federal brasileira, contribuem a formação da 

história e da cidadania nacional, regional ou local.  

 

O estudo dos bens em tela foi inserido no âmbito do “Projeto Ferrovias”, em curso 

desde o ano de 2009 neste GEI/UPPH, no qual o Conjunto da Estação Ferroviária de 

Valinhos teve prioridade por pertencer ao primeiro trecho de implantação da Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro. Tendo a análise técnica tomado este direcionamento, não 

foram identificados, desde o início, elementos ou valores que justificassem o 

aprofundamento dos estudos em relação às residências da Rua Doze de Outubro – a 
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despeito de sua caracterização arquitetônica aparentemente contemporânea à 

implantação da ferrovia no município. 

 

Portanto, durante a elaboração do parecer técnico conclusivo do Conjunto 

Ferroviário, entendeu-se por suficiente estender a proteção ao conjunto residencial 

através da proposta de área envoltória com restrição gabarito, o que garantiria que 

interferências no local não comprometessem a paisagem ferroviária em destaque, 

restringindo os volumes a construções baixas – entendimento acompanhado pelo 

Egrégio Colegiado durante a apreciação do Estudo de Tombamento. 

 

Embora os argumentos da contestação tragam embasamento teórico qualificado 

(como as citações de Françoise Choay, Adolf Loos e Milton Santos), complementados 

pelas ameaças de destruição, a materialidade e relevância histórico-cultural do conjunto 

residencial ainda nos parece, s.m.j., eminentemente local – sendo suficiente a restrição 

proposta por área envoltória, que poderá entrar em vigor tão logo seja homologada pelo 

Secretário da Pasta, exigindo que quaisquer intervenções futuras sejam previamente 

submetidas à análise do CONDEPHAAT. 

 

Por outro lado, a prática neste órgão e mesmo a mídia registram historicamente 

que cidadãos e entidades engajados enfrentam, com recorrência, grandes dificuldades 

na tentativa de preservar o Patrimônio Cultural (particularmente em seus municípios do 

interior e sem conselhos de Patrimônio fortalecidos) por inúmeros motivos, como 

retaliação pessoal, díspares interesses econômicos, entremeios político-partidários, etc. 

– e que comprovam o encarecido pedido de sigilo dos nomes dos interessados (f. 203-

204), com o qual somos solidários.  

 

Neste sentido, a Lei nº 10.247, de 22 de Outubro de 1968, de criação do 

CONDEPHAAT, prevê em seu Art. 2º, § Único, inc. II, que o órgão poderá “celebrar 

convênios ou acordos com entidades públicas ou particulares, visando à preservação do 

patrimônio”. Acreditamos que o texto também poderia ser interpretado no sentido lato, 

de que a assessoria e o trabalho de preservação cultural podem ser realizados por este 

CONDEPHAAT conjuntamente à administração municipal de Valinhos, no intuito de 

sensibilizá-la para a importância do patrimônio constituído pelo conjunto residencial, 

valorizando-o e efetivamente garantindo sua preservação. 
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Outrossim, o Decreto n° 50.941 de 5/7/2006, Art. 147, estabelece para o 

CONDEPHAAT a premissa de indicar ao poder municipal competente “os locais e 

obras que, pelo seu valor histórico, artístico ou turístico, devam ser respeitados e 

preservados por quaisquer formas urbanísticas” (grifo nosso) – caso em que sem dúvida 

acreditamos se encaixar o ora tratado – além de ser uma ação positiva mencionada em 

várias Cartas Patrimoniais.  

 

 

 

 

 

Parecer 

 

Tendo em vista o exposto, recomendamos que o Egrégio Colegiado estabeleça 

diálogo propositivo e orientador com a administração local visando à preservação do 

“Conjunto Arquitetônico da Rua Doze de Outubro”, ao invés de efetivamente se tombar, 

em nível estadual, construções que, como se procurou indicar, a princípio não 

apresentam elementos que lhe confiram relevância para o Patrimônio paulista. 

Concomitantemente, o trabalho poderia envolver a sensibilização dos proprietários no 

sentido de garantir as características das construções, sem a necessidade de destruí-las, 

atribuindo-lhes uso compatível e economicamente viável. 

 

Em tempo, entendemos que, qualquer que seja o direcionamento adotado pelo 

Egrégio, e submetido à decisão do Secretário desta Pasta, é fortemente recomendável 

que o Estudo de Tombamento do Conjunto Ferroviário de Valinhos continue em sua 

tramitação natural, com vistas à homologação, e, se assim for entendido, que se abra 

procedimento específico e de trâmite independente para se tratar do Conjunto 

Arquitetônico da Rua Doze de Outubro. 

 

 

UPPH/GEI, 13 de Setembro de 2011. 

 

 

José Antonio Chinelato Zagato 

Arquiteto – GEI 
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03. Número do Processo: 
64676/2011 
Solicitação: 
ESTUDO DE TOMBAMENTO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DA ESTAÇÃO, 313, NO MUNICIPIO 
DE OSASCO. 
Interessado: 
ADILSON BARBOSA DA SILVA 
Município: 
OSASCO 
Parecer do Relator: 
BERNARDO RICUPERO 
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Parecer Técnico UPPH nº GEI-168-2011 

 

• Interessado: ADILSON BARBOSA DA SILVA 

• Data do Protocolo: 19/7/2011 

• Assunto atual: Pedido de tombamento 

 

I – Apresentação 

 

Dando continuidade ao estudo de tombamento solicitado pelo Egrégio Conselho, 

novos dados e informações foram buscados com o intuito de aprofundar o conhecimento 

sobre o imóvel em questão visando qualificar a relevância para o patrimônio estadual 

paulista. 

Informações históricas sobre o município afirmam que até sua emancipação – 

ocorrida de fato em 1962 – Osasco era um subdistrito da capital, e portanto, dados sobre o 

imóvel deveriam ser pesquisados nos arquivos e  Cartórios de Registro de Imóveis da cidade 

de São Paulo. 

Assim, têm-se conhecimento que Osasco pertenceu às seguintes circunscrições 

imobiliárias da capital nos respectivos períodos: 

Circunscrição (Cartório de 

Registro de Imóveis) 

Período de pertencimento à circunscrição 

1ª 27/07/1865 – 22/12/1912 

2ª 24/12/1912 a 08/12/1925 

4ª 09/12/1925 a 25/12/1927 

5ª 26/12/1927 – 06/10/1939 

9ª 07/10/1939 – 20/11/1942 

11ª 21/11/1942 e 19/05/1944 

16ª 20/05/1944 a 03/07/1966 

 

Consultamos os referidos Oficiais a fim de buscar a linhagem histórica do imóvel, 

com o intuito de saber, com exatidão possível, os proprietários anteriores, a data de 
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edificação e com isso, as plantas do projeto de construção do imóvel, o que foi conseguido e 

foi de suma importância para a conclusão deste estudo. 

 

II – Considerações 

Devemos analisar o pedido de abertura de estudo de tombamento à luz das decisões 

judiciais que fora tomadas face ao processo de desapropriação nº 405.01.2009.049361-3, 

movido pela Prefeitura do Município de Osasco.  

O processo judicial foi iniciado em 05/11/2009 na 2ª Vara da Fazenda pública do 

Fórum de Osasco. Em 26/04/2010, o Poder Judiciário deferiu o pedido de desapropriação 

feito pela Prefeitura, concedendo inclusive o direito de os proprietários levantarem 80% do 

valor depositado em juízo a título de indenização. Em 25/08/2010, o locatário do imóvel 

solicitou dilação do prazo para poder desocupar o imóvel, que foi deferido. O locatário não 

cumpriu o prazo de desocupação e ingressou com recurso no tribunal, gerando em 

05/10/2010 o seguinte despacho pelo MM Juiz: “(...) a decisão que deferiu a imissão na posse 

não foi objeto de recurso pelos expropriados, que gozaram de reiterados prazos, em 

prorrogação, a fim de promoverem a desocupação voluntária do imóvel.”1  

Entretanto, os proprietários do imóvel, mesmo com levantamento do valor depositado 

em juízo e com decisão desfavorável às suas intenções, ingressaram com outra ação, desta 

vez de natureza diversa. Em 13/09/2010, ou seja, após a entrada do Dossiê Preliminar nesta 

UPPH, os proprietários ingressaram com Ação Civil Pública nº 405.01.2010.040445-0, 

alegando que o imóvel possui valor histórico e arquitetônico e que, portanto, a Prefeitura do 

Município de Osasco poderia causar danos ao patrimônio. 

A data de entrada do Dossiê preliminar nesta UPPH é de 06/09/2010, portanto, já 

contava com decisão do Poder Judiciário favorável ao pedido de desapropriação do referido 

imóvel. O interessado, ao que parece, ingressou com expediente neste órgão com a finalidade 

de postergar o cumprimento da decisão judicial, numa tentativa última de impedir que a 

municipalidade tornasse, com efeito, a imissão de posse. 

 

                                                 
1http://www.tjsp.jus.br/PortalTJ3/Paginas/Pesquisas/Primeira_Instancia/Interior_Litoral_Civel/Por_comarca_i
nterior_litoral_civel.aspx 
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III. Histórico da ocupação do município 

O então bairro de Osasco - a exemplo de outros bairros como Lapa, Barra Funda, 

Móoca, Anastácio - foi formado a partir da expansão de loteamentos da capital; as áreas 

desses bairros tinham em comum a insalubridade (por ausência de serviços de saneamento) e 

improdutividade, ligada ao tipo de solo, já que os terrenos espraiaram-se ao longo do traçado 

dos rios Tietê e Tamanduateí. Porém, a localização privilegiada, já que dispostos ao longo 

das ferrovias, e de valores abaixo dos praticados na área central da capital atraíram pessoas 

para ali se instalarem.  

Osasco tinha sua ocupação, em fins do século XIX por grandes chácaras. A principal 

delas foi a comprada por Antônio Agu, a “Ilha de São João”, que possuía  uma olaria,  um 

moinho de farinha, gado, videiras, bananeiras e um pórtico  à margem da Sorocabana, aos 

moldes da descrição que Alice Canabrava faz em A Grande Propriedade Rural2, em que “(...) 

encontra-se também a atividade agrícola ligada a uma produção industrial baseada no solo, 

a fabricação de telhas e tijolos.” De fato, Agu, que comprou parte do terreno em 1887, 

instalou ali a Companhia Cerâmica Industrial onde fabricava telhas e tijolos exatamente num 

momento em que a “taipa de pilão era paulatinamente substituída por alvenaria”3. 

Uma estação de trem determinava um ponto constante de carga e descarga, tanto de 

passageiros como de mercadoria, e com isso se tornava parada obrigatória dos trens. Em sua 

análise anual de necessidades para prosseguir seu desenvolvimento, o departamento de 

tráfego da Companhia Sorocabana exigia uma estação intermediária entre São Paulo e 

Barueri. Essa necessidade foi apontada no Relatório da Superintendência de Tráfego no ano 

de 1894. Esses relatórios eram apresentados ao presidente, que os levava aos acionistas a 

cada ano. Porém, os dados e sugestões apresentados eram baseados nas atividades e 

necessidades do ano anterior, ou seja, 1893. 

Em agosto de 1895, o superintendência declarou aberta uma estação no km 16. Nesse 

mesmo ano, em setembro, o relatório apresentado aos acionistas da Cia. União Sorocabana e 

Ituana continha os serviços realizados: “Foram estabelecidos dois desvios: um no km 3 da 

                                                 
2 CANABRAVA, Alice Piffer. A Grande Propriedade Rural. Sérgio Buarque de Holanda (dir.). História Geral da 
Civilização Brasileira. Tomo I. Volume 2. A Época Colonial: Administração, Economia, Sociedade. São Paulo: 
Difusão Européia do Livro, 1960. 
3 LEMOS, Carlos A. C. Alvenaria burguesa: breve historia da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a 
partir do ciclo econômico liderado pelo café. São Paulo: Nobel, 1985, p.42. 
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linha "Porto Martins-São Manuel", de 100m, e outro, no km 16, de 250m, na estação Osasco, 

para os trens de carga”.4 

 

III. a)Sobre o imóvel à Rua da Estação, 313 

O 16º Cartório de Registro de Imóveis, forneceu certidão de transcrição de seus livros 

de registro em que há um “imóvel situado na Rua da Estação nºs 15, 17 e 19”, cuja “situação 

no atual nº17, medindo 10,00m de frente para a Rua da Estação, ao começar num ponto 

distante 10,00m da divisa com João Colino e 40,30m da frente aos fundos”5,  constam como 

proprietários de a Sra. Maria Ercília Michelli Nicoletti (casada com o Sr. Domingos 

Nicoletti) e Pedro Michelli, face ao falecimento de sua mãe Helena Michelli. Neste 

documento constam dois terrenos, com construções diversas, todos na Rua da Estação. A 

partilha dos bens ocorreu em 23/05/1946, em cumprimento a decisão de Juiz da 12ª Vara 

Cível da Capital. As medidas do número 17 da Rua da Estação se assemelham às atuais, mas 

não há como comprovar que seja o imóvel objeto deste estudo. 

 

Já em certidão encaminhada pelo 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital (fls.77), 

apresenta-se a transcrição 13.203 feita a partir de Escritura Pública emitida 4º Tabelião de 

Notas da Capital, datada de 25/04/1921, em que Domingos Nicolleti (sic) figura como 

comprador de “um terreno, na rua da Estação, na freguesia de Osasco, medindo 13,05m para 

a rua da Estação, por 49,60m para a Rua B, 48,90m de outro lado onde confina com Pedro 

Finetti e nos fundos com os transmitentes, onde  mede 13m, tendo área de 640,205m²”.  

O referido imóvel foi adquirido de Cesar Eurico e Giuseppina Vianna Cesar, e a 

transcrição 13.203 data de 30/04/1921, atesta que o imóvel certificado pelo 2º Oficial de 

Registro de Imóveis da Capital é de fato o imóvel objeto deste processo, já que tal transcrição 

é informada na matrícula atual (fls.79), expedida pelo 1º Cartório de Registro de Imóveis de 

Osasco em 09/09/2011. 

 

                                                 
4 DANUSA, Mara. Osasco, história. Disponível em:  
http://www.camaraosasco.sp.gov.br/osasco/historia/index5.htm, acessado em 06/09/2011 
5 Certidão do 16º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, datado de 15/08/2011, p.53 do processo em 
questão. 
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As certidões recebidas dos demais cartórios apontam outras propriedades do Sr. 

Domingos Nicoletti que não correspondem ao imóvel objeto deste estudo. 

Recebidos os documentos da Prefeitura do Município de São Paulo após envio de 

ofício, apresentaram-se o processo para obtenção de autorização de construção da residência 

e cópia das plantas, cujas características serão apresentadas adiante, em capítulo pertinente. 

 

Documentação reunida e analisada, fica comprovado que o imóvel nunca pertenceu ao 

Sr. Antônio Menck, como afirmou o atual locatário, em sua carta de justificativa para 

abertura de Dossiê Preliminar nesta UPPH, uma vez que a aquisição do terreno, sem 

construção ocorreu em 1921, e a construção executada em 1932. Portanto, a indicação 

primeira de relevância acerca da propriedade do imóvel está descartada. 

Sobre a relevância arquitetônica, há que se tecer considerações. 

Estas contaram com a importantíssima e indispensável colaboração da arquiteta Silvia 

Wolff, cujo conhecimento e experiência no tema da arquitetura residencial foi de relevância 

ímpar para a finalização deste parecer. 

O imóvel, cuja construção data de 1932 – o alvará de autorização foi concedido em 

13/05/1932 (fls.93-98) – é de construção típica da classe média burguesa do início do século 

XX. A obra teve como construtor responsável Manoel de Souza Filho, do qual não obtivemos 

informações relevantes. O projeto não leva a assinatura de um arquiteto. Tal ausência é 

corriqueira em construções classificadas por Lemos como “neocolonial simplificado”, cujas 

regras de composição arquitetônica foram estabelecidas espontaneamente, sem um 

responsável direto.6 

Segundo o mesmo autor, as casas eram concebidas com as seguintes características: 

“(...) uso de telhas tradicionais, então chamadas de ‘paulistinhas’ (...), 

manutenção dos profundos beirais, agora sempre forrados por baixo com 

massa de estuque, às vezes com cachorros fingidos; telhados com certo 

‘movimento’ e nunca de duas águas; paredes externas de tijolos à vista, mas 

aceitando nos cunhais fingimentos de pedras angulares(...); o emprego de 

aduelas de granito verdadeiro no caso de existirem arcos de alpendres (...), a 

                                                 
6 LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Alvenaria Burguesa: breve história da arquitetura residencial de tijolos em 
São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café. São Paulo: Nobel, 1985, p.173-174. 
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previsão de pequenos balcões no pavimento superior, todos necessariamente 

guarnecidos de guarda-corpos executados com ‘meias-luas’ 

desencontradas(...); a aplicação na altura da parede, ao nível da janela, de 

uma faixa contínua, espécie de grega, apresentando relevos decorativos 

executados no cimento modulado, no alto das paredes, ao nível das vergas 

das janelas; uso de jardineiras em balanço abaixo dos peitoris (...), emprego 

exclusivo de venezianas nos dormitórios, sendo elas facultativas nas salas de 

estar diurno(...). Suas plantas sempre possuíam o hall de distribuição e 

necessariamente a ‘sala de visitas’ em separado da sala de jantar(...). No 

térreo, piso de ‘parquet’ de madeiras variadas fazendo desenhos 

geométricos. (...). A partir da década de vinte, então, a classe média baixa 

assumiu o sobradinho atrás mencionado e todos acima dela adotaram como 

sinônimo de bem viver, o ‘palacete’ isolado das quatro divisas do terreno. 

Enquanto antes da guerra eram eles moradias de exceção e, geralmente de 

grande área construída, agora eram extremamente comuns nos novos 

bairros. (...) Nesses tempos de simplificação, essa alvenaria à mostra era 

muito prática, porque, além do mais dispensava ornamentação em relevo, 

estuques e molduras.”7 

O imóvel objeto deste estudo,  é uma casa implantada muito próxima ao leito da 

ferrovia repete situação muito usual nas regiões lindeiras às ferrovias paulistas, como na 

esquina da Rua Mauá com José Paulino, ou ainda na Av. Francisco Matarazzo, junto à Casa 

das Caldeiras. 

                                                 
7 Idem, ps.174-175 
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Figura 1 – Imóvel entre o Viaduto Gen. Couto de 

Magalhães e a Rua José Paulino, às margens dos trilhos 

da São Paulo Railway, hoje linha 7-Rubi da CPTM 

 
Figura 2 – Imóvel à Av. Francisco Matarazzo, que 

margeia a Estrada de Ferro Sorocabana, hoje Linha 

8 - Diamante da CPTM 

 

São construções que mimetizam certa marca das construções das ferrovias paulistas - 

especialmente da “inglesa” São Paulo Railway - os tijolos aparentes. A casa da Rua da 

Estação, em Osasco, sem revestimento de seus tijolos aparentes está em sintonia com o que 

se edificava nos anos 1930.  

Do ponto de vista da concepção de espaço é absolutamente típica da arquitetura 

residencial paulistana da primeira metade do século XX. O esquema de um sobrado 

debruçado sobre a rua, ou com pequeno jardim frontal e dotado de acesso na fachada ou 

lateral reproduziu-se em maior ou menor escala por toda a cidade de São Paulo e também no 

interior do Estado.  

Com a mesma planta organizava-se o sobradinho geminado dos novos 

empreendimentos para aluguel em Pinheiros, Vila Mariana, Vila Buarque; nos bairros 

periféricos como Osasco ou a casa dos novos bairros-jardins exclusivamente residenciais. A 

variação, apenas de escala, dava-se no número de cômodos refletindo-se no tamanho final da 

construção. 
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Figura 3 – Conjunto de Residências à R. Artur de Azevedo com R. Capote Valente (foto: Googlemaps, fev/2011) 

 

 
Figura 4 - Conjunto à Al. Lorena com R. Bela Cintra (foto: googlemaps, fev/2011) 
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Figura 5 - Residência à Rua Piauí com Praça Vilaboim (foto: googlemaps, jan/2011) 

  

No caso de Osasco a distribuição do espaço dava-se no térreo em torno de um extenso 

corredor que ligava a entrada frontal ao quintal. De um lado salas de visita e jantar, de outro o 

hall de acesso ao pavimento superior, atrás do qual se localizavam copa, cozinha, dispensa e 

um pequeno banheiro. No pavimento superior três dormitórios e um único banheiro. 

  Figura 6 - Planta pavimento inferior Figura 7 - Planta pavimento superior 
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O pavimento inferior, ligeiramente maior que o superior, tinha um pórtico coberto 

com telhas francesas na fachada principal, mesmo esquema que cobria as dependências de 

serviço voltadas para o quintal do fundo e presente em centenas de residências paulistas 

daquele momento. 

Na aparência o tratamento dado ao pórtico com pilares revestidos de pedra, assim 

como a barra do embasamento fazem parte de uma das tendências estéticas comum a essas 

construções dos anos 1920 a 1940, freqüentemente associado à falta de revestimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Elevação frontal 
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Figura 9 - Elevação lateral 

 
Toda essa avaliação se faz com base na documentação relativa ao projeto original 

aprovado em 1932. (fls.99).  

O imóvel como volume e aparência externa mantém-se relativamente íntegro. 

Internamente tem sido objeto de reformas e manutenções que não tem especial cuidado com 

os detalhes do prédio.  

Visto isoladamente como projeto de residência da primeira metade do século XX este 

imóvel é comum e corriqueiro. Todavia sua inserção urbana não o particulariza a ponto de se 

qualificar para preservação estadual, especialmente se considerarmos as recomendações da 

Carta de Veneza quanto à necessidade de pensar a paisagem, o monumento também como 

conjuntos ou sítios urbanos, como testemunhos da evolução histórica de uma sociedade, em 

detrimento do monumento isolado ou com intuito de grandeza. 

Artigo 1º - A noção de monumento histórico engloba a criação 

arquitetônica isolada, bem como o sitio urbano ou rural que são o 
testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou 
de um acontecimento histórico. Esta noção estende-se não somente às 
grandes criações, mas também às obras modestas que adquiriram com o 
tempo um significado cultural.8 

 

                                                 
8 Carta de Veneza, disponível em http://www.icomos.org.br/cartas/Carta_de_Veneza_1964.pdf 
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IV. a) A (alegação de) ligação do imóvel com Antônio Menck e a importância deste 

Conforme alegado no parecer GEI-9-2011, a ligação entre Antonio Menck e a 

residência se restringe ao proprietário Marino Pedro Nicoletti ter sido candidato a vice-

prefeito de Osasco na mesma chapa e de ser casado com a filha de Antonio Menck (“Cidinha 

Menck” – Maria Aparecida Menck Nicoletti). Abaixo, segue árvore genealógica da família 

Menck. 

 
Figura  10  -  f on t e :  

h t t p : / /www.ho l t zgen . com/hour g l as s . php?p id=I 1189&show_fu l l=1&cha r t_ s t y l e=&PEDIGREE_GENERATION

S=4&box_wid th=&ged=be rnade t e . g ed&show_spouse  

 

O site do museu da pessoa apresenta o depoimento de Orlando Assis da Costa Rangel, 

que participou ativamente da campanha pela emancipação de Osasco. Em seu depoimento, o 

mesmo afirma haver integrado o “Comitê Central Pro ‘Jânio Quadros’, de Osasco, com sede 

à Rua da Estação, número 79, na qualidade de Secretário Geral. Com a vitória do candidato, 

recebeu juntamente com Antonio Menck, um telegrama de agradecimento pelos esforços 

prestados, assinado Presidente Eleito.”9 

Acreditava-se que esse imóvel, ainda que sob número diferente, poderia ser o imóvel 

objeto deste estudo, pelos indícios apresentados pelo interessado de que “o imóvel sediou 

reunião com diversos políticos influentes da época (...) recebeu Jânio Quadros, Adhemar de 

Barros, etc.”
10 Em estudo de Martim (2006) desenvolvido na PUC-SP, afirma que “além de 

Menck, candidato natural dos autonomistas e representante de Jânio Quadros na política 

                                                 
9http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/depoimentoDepoente.do?action=ver&idDepoe
nteHome=12874&key=6938&forward=HOME_DEPOIMENTO_VER_GERAL&tipo=&pager.offset=2 
10 Processo 64676/11, p.5 
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local, figuravam na disputa [para a prefeitura] Auada, liderança política de Adhemar de 

Barros em Osasco, e o advogado descendente de armênios Sanazar(...)”
11
 

Porém, em documento encaminhado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do 

município (fls.116), é esclarecido que o imóvel de número 77 (atual nº359) era de fato de 

Antônio Menk, mas não é o de propriedade de seu avô, Sr. Domingos Nicoletti.  

O imóvel de Antônio Menk ficava na quadra seguinte ao do objeto deste estudo, bem 

como transcrição de livro de registros do 16º CRI, onde consta a venda do imóvel “situado na 

rua da Estação, sob o nº79, no Distrito e município de Osasco, desta Capital”, cujo foi 

adquirido por Leila Leite da Silva em 02 de fevereiro de 1965, dos proprietários Antônio 

Menck e sua mulher Maria José Leite Menck. 

 
Figura 11 - Casa verde é nº359. Ao fundo, o nº313, objeto deste estudo. 

 

IV. b) Os Nicoletti e a política em Osasco  

 

Marino Pedro Nicoletti concorreu a vice-prefeito pela coligação PTN-PDC-UDN, que 

apoiava para prefeito Antônio Menck (PDC), mas o eleito foi Hirant Sanazar. Porém, foi 

indicado como interventor federal em Osasco em fevereiro de 1966 por conta de supostas 

denúncias de corrupção.  

Em 26 de maio de 1964, o Exército ocupou o prédio da Prefeitura e acomodou uma 

metralhadora na sacada do prédio instalado na Rua Primitiva Vianco, próximo à Estação 

Ferroviária. O prefeito e todos os 23 vereadores foram detidos no Quartel de Quitaúna e, 

                                                 
11 MARTIM, Sonia Regina. A escola secundária e a cidade: Osasco, anos 1950/1960. Tese (Doutorado em 
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contrariando a Lei Orgânica dos Municípios, os vereadores foram libertados apenas para 

retornar à Câmara, votar a vacância do cargo de prefeito e empossar o vice-prefeito. 

(...) Nicoletti era funcionário do Instituto de Polícia Técnica e ‘segundo suas palavras 

manteve-se alheio a movimentação política, até que foi chamado para assumir a prefeitura em 

29/05/1964 (cf. Resumo dos fatos históricos de Osasco 1890-1983 – Cadernos Memórias de 

Osasco II). Depois que tomou posse como prefeito, logo nomeou um “assessor especial” 

indicado pelo II Exército, o Cel. Domingos Costa Hernandez.12 

De acordo com Mara Danusa, historiadora do município de Osasco,  

Não demorou a que as dificuldades do primeiro prefeito com seu vice 
dessem espaço a prisão do primeiro por denúncia infundada do segundo, 
que queria governar. Através da discórdia entre o prefeito e o vice, o 
governo militar, através do comando do Quartel de Quitaúna, fazendo uso 
de suas prerrogativas de manter a ordem, resolveu deixar a administração 
do município de Osasco com o interventor, Marino Pedro Nicoletti. 
Nicoletti governou o município de Osasco entre fevereiro e dezembro de 
1966. Neste curto período, o país era administrado pelo General Humberto 
de Alencar Castelo Branco13. 

 

Ainda sobre o conturbado período, Martim afirma que  

 

                                                                                                                                                        
Educação). Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2006, p.93. 
12 Idem, p.104 
13 DANUSA, Mara. Os Movimentos Sociais e a Ditadura em Osasco. Disponível em 
http://www.camaraosasco.sp.gov.br/osasco/social/index5.htm, acessado em 15 dez 2011. 
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• Conclusão:  

Favorável ao Arquivamento 

 

Freqüentemente, e mais recentemente, temos visto o recurso inadequado ao 

instrumento do tombamento, como um último apelo na tentativa de proteger interesses que, 

muitas vezes, estão aquém do cultural e especialmente, do interesse público. Durante 

décadas, os serviços de patrimônio tentam desconstruir na sociedade a imagem negativa do 

tombamento, visto como abusivo (por interferir no incontroverso direito de propriedade), 

depreciativo e produtor de “congelamento” de bens no tempo e espaço. Pedidos com 

motivações divergentes do interesse cultural interferem negativamente no esclarecimento à 

sociedade do real interesse em se preservar e tombar determinado bem. 

O tombamento não é, e não deve ser instrumento de planejamento urbano; para isso 

existem outros dispositivos (Estatuto das Cidades, os Planos Diretores Municipais, p.e.) e 

instâncias adequadas à discussão do rumo que as cidades estão traçando (ou não) para seu 

presente e futuro. E mais, o tombamento não deve servir para proteger interesses particulares, 

que concorrem com o interesse público ou sequer o consideram quando dos pedidos de 

proteção. 

Reforça-se aqui a sugestão emitida ainda no parecer de Dossiê Preliminar (GEI-9-

2011), que instigava ao interessado – preocupado em preservar o “valor histórico, 

urbanístico, cultural e arquitetônico” do edifício – provocar a municipalidade executar a lei 

4402/2010, que cria o Conselho Municipal de Defesa e Preservação do Patrimônio Histórico, 

Artístico e Cultural da Cidade de Osasco – CODEPA, justamente para que os bens de 

interesse local sejam inventariados, preservados e difundidos na sociedade osasquense. 
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Reiteramos nossos protestos ao município , inclusive à Secretaria de Negócios 

Jurídicos, que alegou em sua defesa “que o município de Osasco possui órgão competente 

para o mister – CONDEPA” (fls.100), para que tornem com efeito a referida lei. Isso porque 

até o presente, o conselho não foi empossado e não há designação ou atividade de área 

técnica, o que deixa o município vulnerável na preservação de seus bens culturais, cujo 

levantamento preliminar foi feito por esta historiadora em trabalho de conclusão de 

especialização. Osasco é um município importante historicamente (em especial por sua forte 

mobilização operária entre as décadas de 1960e 1980), grande potência econômica não só no 

Estado como no Brasil e deve atrelar crescimento à preservação.  

Há exemplares de bens significativamente relevantes para a história estadual em 

estudo nesta UPPH, que merecem a atenção do CONDEPHAAT em detrimento deste bem 

específico, cuja relevância está restrita somente à história do município. É o caso do Quartel 

de Quitaúna (DP 00961/06), com Dossiê Preliminar nesta UPPH desde 2006, e já instruído 

pelo GEI é representativo de um continuum histórico do Estado (e do país) perpassando por 

“grandes ciclos” como o Bandeirantismo, a consolidação da República e das Forças Armadas 

no país, o Golpe Civil-Militar de 1964 e a jornada revolucionária empreendida pelo Capitão 

Carlos Lamarca. Porém, este Dossiê, ainda Preliminar, aguarda oportunidade para integrar a 

pauta de discussões do Egrégio Conselho.  

Como um tombamento de relevância estadual, dentro do município de Osasco com 

expressa contribuição à história paulista, seria injusto que o imóvel objeto deste estudo seja 

pioneiro a cumprir esta tarefa, enquanto outros (como o citado  DP00961/06 – Quartel de 

Quitaúna, ou a Fábrica Hervy, remanescente do importante período industrial paulista, que 

nos primórdios serviu como fornecedora de telhas e canos cerâmicos para a Estrada de Ferro 

Sorocabana e para a São Paulo Railway e sequer tem estudo em andamento nesta UPPH) 

podem cumpri-la com mais competência.  

Assim sendo, este imóvel não se qualifica para uma representatividade estadual 

especialmente por sua implantação em local extremamente alterado, destituído de relações 

paisagísticas e históricas de interesse, sendo proposto seu arquivamento. 

 

São Paulo, 04 de janeiro de 2012. 
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____________________________ 

Deborah Regina Leal Neves 
Historiadora 
GEI - UPPH 
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Int.: ADILSON BARBOSA DA SILVA  
 
Ass.: Estudo de tombamento do imóvel situado na Rua da Estação nº 313 – Osasco  
 
 
 
Despacho: 86-2012 
 
 
 
Ao CAAC,  
 
 

    Encaminhamos os presentes autos para fins de designação 

de Conselheiro Relator e posterior deliberação do Conselho com relação ao parecer 

técnico da Historiadora Deborah Regina Leal Neves, que fez uma minuciosa pesquisa 

sobre a propriedade da residência e análise sobre a história e arquitetura da edificação, 

concluindo pelo arquivamento dos autos, considerando que o bem não apresenta 

características que justifiquem sua preservação através do tombamento estadual.  

 

 
GEI/UPPH, 9 de janeiro de 2012.  

 
 
 
 

Elisabete Mitiko Watanabe 
Diretora do GEI/UPPH 
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04. Número do Processo: 
23288/1985 
Solicitação: 
SOLICITA TOMBAMENTO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CULTO À CIÊNCIA, 188, MUNICIPIO DE 
CAMPINAS. 
Interessado: 
LUIS CLÁUDIO BITTENCOURT E OUTROS 
Município: 
CAMPINAS 
Parecer do Relator: 
RONALD TANIMOTO 
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Parecer Técnico UPPH nº GEI-120-2010 
 
 
• Interessado: LUÍS CLÁUDIO BITTENCOURT E OUTROS 

• Data do Protocolo: 17/12/2009 

• Assunto atual: Solicitação de tombamento de imóvel localizado à Rua Culto à 

Ciência, n° 188 - Campinas 

 

 

À Diretoria Técnica, 

 

Trata-se do Processo CONDEPHAAT de nº 23.288, proposto pelo Sr. Luís 

Carlos Bittencourt e outros, solicitando tombamento de imóvel localizado à Rua Culto 

à Ciência, n° 188, no bairro Botafogo, em Campinas. 

 

O processo 

A abertura do estudo de tombamento foi aprovada por decisão do presidente 

(“ad referendum” do Egrégio Colegiado) em 28 de fevereiro de 1985. 

Quando da abertura do processo de estudo de tombamento do 

supramencionado imóvel, em Fevereiro de 1985, este já se encontrava em iminência 

de demolição, como apontado à folha 09 do processo. 

Em ofício enviado pela Prefeitura Municipal de Campinas, em Junho de 1985, 

constante na folha 26 do processo, foi comunicado que imóvel encontrava-se semi-

demolido e o embargo da demolição pelo Departamento de Urbanismo da Prefeitura. 

Em Agosto de 1985, novo ofício é enviado pela Prefeitura Municipal de 

Campinas (fl. 27) solicitando a autorização da demolição de algumas paredes que 

ofereciam perigo de ruir.  
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O parecer técnico emitido por este órgão (fls. 28 e 29) se posiciona contrário 

a esta demolição e qualquer ação que viesse a comprometer ainda mais os aspectos 

físicos do imóvel em questão, sugerindo providências necessárias ao escoramento 

das paredes que oferecem perigo. Os termos de tal parecer foram incluídos em ofício 

enviado à Prefeitura Municipal de Campinas (fl. 31). 

Após 14 anos, em 06 de Julho de 1999, a conselheira Silvia Maranca 

acrescenta uma manifestação ao processo (fl. 33) relatando o ocorrido em 1985. Tal 

manifestação teve como conseqüência uma solicitação de vistoria para atualização de 

dados pro parte do presidente do Egrégio Colegiado (fl. 34). 

A manifestação do técnico (fl. 34 verso) datada de 04 de Novembro de 1999, 

recomenda antes de realizar vistoria ao local, “oficiar o proprietário do bem tombado 

em questão para questioná-lo a respeito da denúncia anexada aos autos”. Vale notar 

que, em processo da Procuradoria Geral do Estado n° 90.271/1985 (fl. 30) apenso a 

este, consta que a propositura de medida judicial visando o embargo da demolição 

do imóvel não era mais cabível, à face da demolição já havida. 

Por razões desconhecidas por este corpo técnico, o processo não teve 

prosseguimento até 03 de março de 2010, quando este me foi encaminhado pela 

diretoria técnica. 

Deste modo, a fim de dar andamento ao processo, foi realizada vistoria ao 

imóvel, no dia 08 de abril do presente ano e foi constatada a demolição do referido 

bem. 

Atualmente no local existe um estabelecimento de estacionamento e lavagem 

de automóveis em funcionamento. Seguem as fotos para ilustração. 
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Rua Culto à Ciência 

 
Edifício adjacente ao bem 

 
Lote onde o bem estava situado 

 
Vista interna do lote 

 
Imóvel adjacente ao lote 

 
Imóvel adjacente ao lote 

Fotos de vistoria realizada em abril de 2010. Autoria: Tobias de São Pedro 

 

 

Tendo em vista a demolição do referido bem, proponho o arquivamento do 

processo. 
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Arq. Adda Ungaretti 

Arquiteta – GEI / UPPH 
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05. Numero Processo: 
33706/1995 
Solicitação: 
ANÁLISE DA MINUTA DE RESOLUÇÃO DE TOMBAMENTO DE CONJUNTOS DE IMÓVEIS DO 
CENTRO HISTÓRICO DE CUNHA. 
Interessado: 
INSTITUTO DE ESTUDOS VALEPARAIBANOS 
Município: 
CUNHA 
Parecer do Relator: 
DOM MATHIAS 
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Processo:  n.º 33.706/1995 
Interessado:  Instituto de Estudos Valeparaibanos  
Procedência: Cunha – SP  Data: 26/03/2009 
Assunto:  Conclusão de Minuta da Resolução de Tombamento de conjunto de 

imóveis do Centro Histórico de Cunha - SP. 
 
 
Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, 

 

 

Introdução: 

Trata-se da conclusão da minuta da Resolução de Tombamento de conjunto de 

imóveis do Centro Histórico de Cunha - SP. Esta minuta está embaraçada ao menos com 
outros três processos em andamento neste Órgão, que aqui contemplaremos, a saber, os de n.º 
60.364/09 e n.º 64.471/11 (antigo processo 55.653/2007) referentes ao imóvel n.º 09 da Praça 
Coronel João Olímpio; e o de n.º 62.653/10 referente a abaixo-assinado com demanda de 
proprietários.  

A correlação destes processos com a minuta a ser examinada pode ser evidenciada 
brevemente com o que se segue:  

1. O imóvel de n.º 09 da Praça Coronel João Olímpio, elencado na minuta como GP2 
entre os edifícios tombados, não mais existe, pois ruiu devido às fortes chuvas 
ocorridas na virada de ano de 2009/2010; 

2. Este imóvel é tratado nos processos n.º 60.364/09 e n.º 64.471/11. O primeiro 
referente a projeto de restauro antes de sua ruína, e o segundo referente a projeto 
de reconstrução no mesmo lote. Aqui propomos a aprovação da nova construção 
(reconstrução) e sua manutenção na lista de edifícios tombados, com mesmo Grau 
de Proteção 2 (GP2) como anteriormente fora classificado na minuta; 

3. Já o proc. n.º 62.653/10, cujo interessado é a Municipalidade, apresenta solicitação 
acompanhada de abaixo-assinado dos proprietários dos imóveis contidos na Área 
Envoltória (AE) – conforme esta vem proposta na dita minuta – para o Centro 
Histórico Tombado. Pede-se aí alteração no Art. 2º da minuta, quanto às restrições 
referentes ao gabarito máximo e ao número de pavimentos de novas construções; 
pede-se inclusão explícita da possibilidade do uso do subsolo e de acréscimo de 
cobertura e, ainda, pleiteia-se que, em terrenos com aclive ou declive e em 
esquinas, se tome a cota mais alta como referência para estabelecimento do 
gabarito máximo. 

 
Breve histórico: 

 Na sessão ordinária de 22/09/2008, Ata n.º 1.500, o Colegiado do CONDEPHAAT 
deliberou aprovar o parecer do Conselheiro Relator, o Arq. Mauro David Artur Bondi, 
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favorável ao tombamento do conjunto de imóveis integrantes do Estudo de Tombamento 
(Processo n.º 33.706/95) compreendendo a Igreja Matriz N. S.ra da Conceição, Igreja do 
Rosário, Sobrado Sede Rua D. Lino, n.os 149, 53, 93, 94 e 101; Praça Côn. Siqueira, n.os 01, 
46, 58, 91, 97 e 117; Travessa Paulo Virgílio, n.º 10; Rua Comendador João Vaz, n.º 43; 
Praça Coronel João Olímpio, n.os 05, 09, 25 (antigo 17), 27, 52, 65, 77 e 91; e Rua Manoel 
Rodrigues, n.º 17. 

Em e-mail datado de 13/03/2010 (doc. 01.451/2010, fl. 2), o Presidente do 
COMPHACC (Órgão de Tombamento Municipal), Arq. Ricardo Bandeira de Mello Laterza 
(ricardo.laterza@core.arq.br, Gerente de Projeto pelo CORE Arquitetos Associados, Av. 
Pavão, 955, cj. 142, Moema, CEP 04.516-012, São Paulo – SP, Cel. 12-9755-9894), reporta-
se ao CONDEPHAAT e menciona um processo judicial em mãos de um promotor do MP 
Estadual sobre três imóveis, à Praça Coronel João Olímpio, e dá ciência de que o imóvel de 
n.º 09 ruiu ante as fortes chuvas da virada do ano 2009/2010. 

De fato constatamos que o dito imóvel tombado não mais existe. O lote foi totalmente 
limpo por “motivos sanitários” pela Municipalidade já nos dias que se seguiram ao sinistro, 
nada aí restando dos escombros advindos do desabamento total do imóvel. Há fotos do 
material recolhido e armazenado em outro local pela própria Municipalidade: portas, janelas, 
barrotes, esquadrias de madeira etc. 

Somos ainda informados da reunião técnica realizada na sede da UPPH em 
03/05/2011 a pedido da Prefeitura de Cunha, em que se tratou deste imóvel totalmente 
arruinado (o de n.º 09) e de outros dois (os de n.os 25 e 27), ambos em grave situação, i.e., 
precária manutenção e conseqüente risco de desmoronamento, os três, sitos na Praça Coronel 
João Olímpio, são objeto do processo n.º 60.364/09 neste Órgão e também de ação do 
Ministério Publico do Estado de São Paulo – Comarca de Cunha. 

Quanto ao imóvel de n.º 09, agora inexistente, antes classificado como GP2 na minuta 
de Tombamento, a proprietária manifestou intenção de construir novo imóvel. Em 
16/06/2011 tal projeto de reconstrução foi protocolado na UPPH, e se trata do processo n.º 
64.471/11, já encaminhado, com parecer técnico favorável, para relatoria e análise deste 
Egrégio Colegiado. 

Por fim, antes de analisarmos a minuta, apresentamos o proc. n.º 62.653/10, em que a 
Prefeitura Municipal de Cunha - SP encaminha ao CONDEPHAAT abaixo-assinado dos 
proprietários dos imóveis situados na AE proposta para o Centro Histórico de Cunha. Estes 
solicitam da Prefeitura alteração da legislação municipal – O Decreto Municipal 014/2008 re-
ratificado pelo DM 046/2009 – fundamentada na minuta da Resolução de Tombamento do 
Centro de Cunha. Nestes termos, põe-se em questão o prescrito no Art. 2º da Minuta de 
Tombamento no que se segue: 

1. Para novas construções, pede-se alterar a restrição de possuíram no “máximo dois 
(2) pavimentos (térreo + 1)”. Pleiteia-se permissão de novas edificações com três (3) 
pavimentos, “a contar da rua mais alta cota 0,00” e, ainda, “ressalvando a possibilidade de 
construção de cobertura”;  

2. Solicita-se também incluir autorização para a construção de subsolo, e que este não 
seja contabilizado no limite de pavimentos imposto pelo gabarito máximo que, no caso, 
pretende-se seja de três (3) pavimentos; 

3. Por fim, solicita-se acréscimo de ressalva para “os imóveis que confrontam pela 
frente e fundo com ruas, estas em cotas diferentes”, seja então “contado o número de 
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pavimentos a partir da cota mais alta”; e que este mesmo critério também seja aplicado aos 
“imóveis situados em esquinas”. 

 
Parecer Técnico: 

Solicitada pelo relator deste processo (fl. 20/20v, proc. n.º 62.653/10), a Área Técnica 
deste Órgão Estadual elaborou parecer sobre a demanda do abaixo-assinado, acima citado, 
nestes termos (fl. 22ss,  proc. n.º 62.653/10): 

1. Diante da manifesta intenção da Municipalidade de retificar sua própria legislação 
relativa aos bens tombados em questão se baseando na Resolução de Tombamento 
estadual, enfatiza-se a autonomia do Estado e do Município quanto à 
regulamentação adequada para proteger o seu patrimônio cultural. Assim, a 
existência de mais de uma legislação sobre o mesmo objeto obriga os interessados 
a tramitar aprovação em cada uma das instâncias competentes; 

2. Manifesta-se desfavorável a quaisquer das demandas apresentadas no abaixo-
assinado com o fim de se alterarem as diretrizes propostas na minuta, pois estas 
mudanças, ao contrário do que se argumenta na solicitação, desfigurariam o 
Centro Histórico de Cunha, comprometendo as “relações arquitetônicas, 
urbanísticas e de paisagem” dentro do perímetro que se quer proteger. 

Isto é evidente, visto que, no Centro Histórico e em sua envoltória, há 
predominância de edifícios com dois (2) pavimentos. Motivo pelo qual se propõe 
a diretriz de gabarito máximo de sete metros e meio (7,5m) e de apenas dois 
pavimentos (térreo + 1). 
Salienta-se que sendo a topografia local, isto é, da área delimitada como Centro 
Histórico e sua envoltória, bastante acidentada, a minuta traz proposta de diretriz 
que visa manter o gabarito das construções acompanhado os desníveis do terreno. 
A sugestão dos proprietários contraria este princípio, já que se pretende aproveitar 
os acentuados declives e aclives para elevar a altura das edificações nas cotas 
inferiores a até quatro ou cinco pavimentos; 

3. Quanto ao uso do subsolo, não se propõe diretriz específica, porque tal deve ser 
analisado para cada caso, considerando a segurança e o visual dos bens tombados. 

     
Parecer e voto do relator: 

Diante do exposto acima, no que se refere ao proc. n.º 62.653/10, manifesto, seguindo 
o parecer técnico da UPPH, meu voto desfavorável a quaisquer das demandas apresentadas 
no abaixo-assinado, uma vez que as alterações pretendidas desconsideram os valores do 
patrimônio cultural que se desejam salvaguardar. 

Além disso, considerando os demais processos apensados, acrescentamos em nosso 
parecer o que se segue abaixo. 

Uma vez que um dos imóveis elencados na lista da minuta de Tombamento, qual seja, 
o de n.º 09 da Praça Coronel João Olímpio, foi totalmente arruinado, parecia-nos ser 
imprescindível sua supressão da relação de bens protegidos por este Órgão. 
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Entretanto, há duas considerações, pelo menos, a serem feitas. Primeiramente, há 
fortes indícios de que este imóvel ruiu devido a reiteradas negligências por parte dos 
responsáveis por sua conservação (fls. 48-49; 77-82, proc. n.º 55.653/07). Nada foi realizado 
para garantir a integridade do imóvel, mesmo diante das advertências feitas por este Órgão, 
mediante laudo técnico resultante de vistoria (fls. 50-52, proc. n.º 55.653/07), em que se 
enumeram as graves e variadas degradações e danos sofridos pelo imóvel, e ainda se 
indicaram as urgentes providências necessárias para salvaguardar o bem tombado. Depois 
disso, transcorridos mais de dois anos de descaso, a ruina total do bem foi a consequência 
óbvia. A suposta negligência é corroborada pela ação pública impetrada pelo do Ministério 
Público (fl. 54, proc. n.º 55.653/07), em que se tentou obrigar o proprietário a realizar as 
devidas obras emergenciais para garantir a integridade do patrimônio. 

Assim, uma simples exclusão do imóvel da relação de bens protegidos por este Órgão 
não compensa minimamente a irreparável perda deste bem, nem pune os responsáveis por tal 
dano. 

Doutra parte, o proprietário se propõe (proc. n.º 64.471/11) a reconstruir novo 
edifício, utilizando o material remanescente recolhido após o sinistro (portas, janelas, 
barrotes, esquadrias de madeira etc.). Para tanto foi orientada pelos técnicos da UPPH a 
respeitar e contemplar na nova edificação as características de volumetria, cobertura e ritmo 
de vãos do casario do Centro Histórico de Cunha. Orientou-se, ainda, que a nova construção 
contemple “a simplificação das formas e dos ornamentos, de modo a facilitar a leitura e a 
identificação da construção como sendo uma nova intervenção contemporânea”. 

Desta forma, propomos, em consonância com o parecer técnico da UPPH, o exame e a 
aprovação do projeto da nova construção em conformidade com as diretrizes dos mesmos 
técnicos. De tal modo, pensamos que convém impor a este novo imóvel a ser construído, 
situado no mesmo sítio, Praça Coronel João Olímpio, n.º 09, as mesmas restrições previstas 
anteriormente à sua ruina, i.e., conservando-o na relação de bens tombados na Resolução de 
Tombamento de conjunto de imóveis do Centro Histórico de Cunha - SP, e mantido 
também o anterior grau de tombamento (GP2).  

Assim sendo, propomos, além disso, algumas alterações na minuta de Tombamento, 
apenas quanto à forma e às correções gramaticais, como se seguem na redação anexa abaixo. 

S.M.J., este é o meu parecer. 
 

Euclides Tolentino Braga 

(Dom Abade Matthias T. Braga O.S.B., Representante da CNBB) 

Engenheiro - CREA / SP: 5.060.149.783 / D 

Conselheiro do CONDEPHAAT 

São Paulo, 11 de novembro de 2011. 
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Do 
 Processo Condephaat  

 Número 
   33706  

Ano 
1995 

 Rubrica 

 
 
Interessado: Instituto de Estudos Valeparaibanos 
Assunto: Informação de Estudo de Tombamento - Conclusão. 
 

Minuta de Tombamento de um Conjunto de Imóveis de Cunha 

 

Resolução SC-_________, de _____/_____/______ 

 

Dispõe sobre o Tombamento de um Conjunto de Imóveis de 

Cunha 

 

 O Secretário da Cultura, no uso de suas atr ibuições legais nos termos 

do art igo 1º do Decreto-Lei nº 149, de 15 de agosto de 1969 e do Decreto 

nº 13.426, de 16 de março de 1979, cujos art igos 134 a 149 permanecem em 

vigor por força do art igo 158 do Decreto nº 50.941, de 5 de julho de 2006, 

com exceção do art igo 137, cuja redação foi alterada pelo Decreto Estadual 

nº 48.137, de 7 de outubro de 2003, considerando que:  

 

1. A Estância Climática de Cunha, fundada em 1724, constituiu-se em ponto obrigatório de 

pouso de tropas devido à sua privilegiada posição na rota das Minas Gerais para o Porto 

de Parati, status que perdurou até em torno de 1875 quando a construção da Estrada de 

Ferro Central do Brasil levou ao abandono do velho caminho das Minas. Além disso, 

atraiu grande fluxo de pessoas interessadas nas terras férteis, no clima agradável e 

saudável e, ainda, na paisagem beneficiada pelas topografias das Serras da Bocaina, da 

Quebra-Cangalha e do Mar, esta última tombada através da Resolução 40 de 6/6/85, 

processo 20.868/79; 
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2. A área central de Cunha ainda guarda preservadas as suas características originais, 

localizada em sítio elevado, com edificações de interesse arquitetônico-histórico 

relevante, construídas no século XIX e início do XX, edificadas no alinhamento do lote, 

térreas ou de dois pavimentos, como se podem ver nas igrejas, nas residências, no 

Mercado Municipal e na Escola Estadual Casemiro da Rocha, esta última constante no 

Processo CONDEPHAAT Nº 24929/86, denominado 126 Escolas Construídas na Primeira 

República;  

 

3. A implantação urbanística do centro histórico de Cunha desenvolvida longitudinalmente 

sobre uma colina, em que se evidenciam as torres das Igrejas Matriz Nossa Senhora da 

Conceição e Nossa Senhora do Rosário, e o baixo gabarito predominante na área 

permitem que o conjunto histórico da cidade seja visualizado ao longe, de diversos 

pontos; 

 

4. O traçado urbano da área central de Cunha não apresenta alterações significativas em 

relação ao núcleo inicial, sequer em relação à sua ocupação, em contraposição com o 

que ocorre à sua volta, em terrenos com cotas inferiores, cuja paisagem urbana é 

relativamente recente e bastante diversificada em decorrência do crescimento da cidade;  

 

5. A Estância Climática de Cunha possui, ainda, inúmeras atrações culturais e infra-

estruturas turísticas relevantes, além de concentrar um conjunto significativo de ateliês 

de produção de cerâmica de alta temperatura.  

 

RESOLVE 

Artigo 1º - Ficam tombados como bens culturais tanto o traçado urbano contido no 

perímetro formado pela interseção, em sentido horário, dos eixos das seguintes vias: Rua 

Coronel Macedo, Travessa Lelis Vieira, Praça Prudente Guimarães, Rua Benedito Amato, 

virando a esquerda e contornando a Praça Benedito da Silva, até a Rua Walter Aguimar de 

Castro, Av. Antonio Luis Monteiro, Professora Geralda Braga S. Ferraz, Eduardo Querido, 

Salvador Pacetti, Elias J. Abdala, Rua Estudantes, até encontrar o ponto de partida, que 

também define a área envoltória, como o conjunto de edificações do núcleo central de 

Cunha listados abaixo, de acordo com dois graus de proteção: 
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� GP1 - Proteção integral das fachadas, volumetria e interior da edificação: 

� Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição- Praça Cônego Siqueira 

s/nº 

� Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos – Praça do Rosário s/nº 

� Mercado Municipal - Rua Dom Lino, 118 

� Sobrado à Praça Coronel João Olímpio, nº 52 

� Escola Estadual Casemiro da Rocha - esta última já tombada no 

Processo CONDEPHAAT Nº 24929/86, denominado 126 Escolas 

Construídas na Primeira  República;  

 

� GP2 - Proteção das fachadas e volumetria da edificação: 

� Rua Dom Lino, 49, 53, 93, 101. 

� Praça Cônego Siqueira, 1, 46, 58, 91, 97, 117 

� Travessa Paulo Virgílio, 10 

�  Rua Comendador João Vaz, 43 

� Praça Coronel João Olímpio, 05, 09, 25, 27, 65, 91 

� Rua João Manoel Rodrigues, 17 

� Rua Major Santana, 53 

 

Artigo 2º - Visando preservar as relações arquitetônico-urbanisticas e garantir a manutenção 

da qualidade ambiental e paisagística da Estância Climática de Cunha, ficam estabelecidas 

as seguintes diretrizes para a área envoltória definida pelo perímetro descrito no artigo 1º; 

• a) O gabarito máximo para novas construções ou reformas não 

deverá ultrapassar 7,5 m (sete metros e meio) de altura, 

distância esta medida do ponto médio da testada do lote até o 

beiral, correspondendo a no máximo dois pavimentos (térreo 

+ um). 

• b)   As novas construções deverão estar no alinhamento do 

lote junto à   calçada, sem recuo frontal; 

c) Quando houver aclive ou declive ao longo da linha 

longitudinal do lote, deverá ser observado o mesmo gabarito 

de 7,5 m (sete metros e meio) no alinhamento frontal, 
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admitindo-se uma variação máxima de 10,0 m (dez metros) no 

ponto mais alto da cobertura  em relação ao perfil longitudinal 

médio do mencionado lote, mantidos somente os dois 

pavimentos na construção ou reforma. 

 

Artigo 3º - A instalação de placas nos edifícios, calçadas, ruas e logradouros públicos da 

área do Centro Histórico delimitado pelo perímetro descrito no Artigo 1º deverá observar o 

seguinte:  

 
1- Permitir-se-ão placas somente nos imóveis tombados cujo uso for comercial ou 

de prestação de serviços; 

2- A quantidade de letreiros indicativos dos estabelecimentos comerciais não 

poderá exceder a 1 (um) por estabelecimento.  

3- Quando paralelos às fachadas, as dimensões máximas não poderão ser 

superiores a ¼ (um quarto) da testada do estabelecimento e à altura de 50cm 

(cinqüenta centímetros).  

4- Se colocados perpendicularmente às fachadas, não poderão ultrapassar a 1/3 

(um terço) da largura do passeio e à altura máxima de 60cm (sessenta 

centímetros). 

5- A instalação de placas está sujeita à apresentação de projeto a ser submetido à 

aprovação do Condephaat. 

6- Não serão permitidas faixas de propaganda no dito Centro Histórico, quer no 

sentido transversal das ruas, quer no plano das fachadas dos imóveis, ainda que 

constituam elementos transitórios. 

7- A instalação de mobiliário urbano, configurados como de caráter permanente nos 

logradouros públicos do referido Cento Histórico, está sujeita à apresentação de 

projeto a ser submetido à aprovação do Condephaat. 

 

Artigo 4O - Fica o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado de São Paulo - Condephaat - autorizado a inscrever no livro do tombo 

pertinente  para os devidos e legais efeitos.  

Artigo 5º - Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do 

Estado. 
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Do 
 Processo Condephaat  

 Número 
   33706  

Ano 
1995 

 Rubrica 

 
Interessado: Instituto de Estudos Valeparaibanos 
Assunto: Informação de Estudo de Tombamento - Conclusão. 
 

Minuta de Tombamento de um Conjunto de Imóveis de Cunha 

Resolução SC-_________, de _____/_____/______ 

 

Dispõe sobre o Tombamento de um Conjunto de Imóveis de Cunha 

 

 O Secretár io da Cultura, no uso de suas atr ibuições legais nos termos do 

art igo 1º do Decreto-Lei  nº 149, de 15 de agosto de 1969 e do Decreto nº 13.426, 

de 16 de março de 1979, cujos art igos 134 a 149 permanecem em vigor por força 

do art igo 158 do Decreto nº 50.941, de 5 de ju lho de 2006, com exceção do art igo 

137, cuja redação foi  al terada pelo Decreto Estadual nº 48.137, de 7 de outubro de 

2003, considerando que:   

 

6. A Estância Climática de Cunha, fundada em 1724, constituiu-se em ponto obrigatório de pouso de tropas 

devido à sua privilegiada posição na rota das Minas Gerais para o Porto de Parati, status que perdurou até 

em torno de 1875 quando a construção da Estrada de Ferro Central do Brasil levou ao abandono do velho 

caminho das Minas. Além disso, atraiu grande fluxo de pessoas interessadas nas terras férteis, no clima 

agradável e saudável e, ainda, na paisagem beneficiada pelas topografias das Serras da Bocaina, da Quebra-

Cangalha e do Mar, esta última tombada através da Resolução 40 de 6/6/85, processo 20868/79; 

 

7. A área central de Cunha ainda guarda preservadas as suas características originais, localizada em sítio 

elevado, com edificações de interesse arquitetônico-histórico relevante, construídas no século XIX e início 

do XX, , edificadas no alinhamento do lote, térreas ou de dois pavimentos, como se podem ver nas igrejas, 

nas residências, no Mercado Municipal e na Escola Estadual Casemiro da Rocha, esta última constante no 

Processo CONDEPHAAT Nº 24929/86, denominado 126 Escolas Construídas na Primeira  República;  

 

8. A implantação urbanística do centro histórico de Cunha desenvolvida longitudinalmente sobre uma colina, 

em que se evidenciam as torres das Igrejas Matriz Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do 

Rosário, e o baixo gabarito predominante na área permitem que o conjunto histórico da cidade seja 

visualizado ao longe, de diversos pontos; 
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9. O traçado urbano da área central de Cunha não apresenta alterações significativas em relação ao núcleo 

inicial, sequer em relação à sua ocupação, em contraposição com o que ocorre à sua volta, em terrenos com 

cotas inferiores, cuja paisagem urbana é relativamente recente e bastante diversificada em decorrência do 

crescimento da cidade;  

 

10. A Estância Climática de Cunha possui, ainda, inúmeras atrações culturais e infra-estruturas turísticas 

relevantes, além de concentrar um conjunto significativo de ateliês de produção de cerâmica de alta 

temperatura.  

 

RESOLVE 

Artigo 1º - Ficam tombados como bens culturais tanto o traçado urbano contido no perímetro formado pela 

interseção, em sentido horário, dos eixos das seguintes vias: Rua Coronel Macedo, Travessa Lelis Vieira, Praça 

Prudente Guimarães, Rua Benedito Amato, virando a esquerda e contornando a Praça Benedito da Silva, até a 

Rua Walter Aguimar de Castro, Av. Antonio Luis Monteiro, Professora Geralda Braga S. Ferraz, Eduardo 

Querido, Salvador Pacetti, Elias J. Abdala, Rua Estudantes, até encontrar o ponto de partida, que também define 

a área envoltória, como o conjunto de edificações do núcleo central de Cunha listados abaixo, de acordo com 

dois graus de proteção: 

� GP1 - Proteção integral das fachadas, volumetria e interior da edificação: 

� Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição- Praça Cônego Siqueira s/nº 

� Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos – Praça do Rosário s/nº 

� Mercado Municipal - Rua Dom Lino, 118 

� Sobrado à Praça Coronel João Olímpio, nº 52 

� Escola Estadual Casemiro da Rocha - esta última já tombada no Processo 

CONDEPHAAT Nº 24929/86, denominado 126 Escolas Construídas na Primeira  

República;  

 

� GP2 - Proteção das fachadas e volumetria da edificação: 

� Rua Dom Lino, 49, 53, 93, 101. 

� Praça Cônego Siqueira, 1, 46, 58, 91, 97, 117 

� Travessa Paulo Virgílio, 10 

�  Rua Comendador João Vaz, 43 

� Praça Coronel João Olímpio, 05, 09,25, 27, 65, 91 

� Rua João Manoel Rodrigues, 17 

� Rua Major Santana, 53 
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Artigo 2º - Visando preservar as relações arquitetônico-urbanisticase garantir a manutenção da qualidade 

ambiental e paisagística da Estância Climática de Cunha, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para a área 

envoltória definida pelo perímetro descrito no artigo 1º; 

• a) O gabarito máximo para novas construções ou reformas não deverá 

ultrapassar 7,5 m (sete metros e meio) de altura, distância esta medida do 

ponto médio da testada do lote até o beiral, correspondendo a no máximo 

dois pavimentos (térreo + um).   

• b)   As novas construções deverão estar no alinhamento do lote junto à   

calçada, sem recuo frontal; 

c) Quando houver aclive ou declive ao longo da linha longitudinal do lote, 

deverá ser observado o mesmo gabarito de 7,5 m (sete metros e meio) no 

alinhamento frontal, admitindo-se uma variação máxima de 10,0 m (dez 

metros) no ponto mais alto da cobertura  em relação ao perfil longitudinal 

médio do mencionado lote, mantidos somente os dois pavimentos na 

construção ou reforma. 

 

Artigo 3º - A instalação de placas nos edifícios, calçadas, ruas e logradouros públicos da área do Centro 

Histórico delimitado pelo perímetro descrito no Artigo 1º deverá observar o seguinte:  

 
1- Permitir-se-ão placas somente nos imóveis tombados cujo uso for comercial ou de prestação de 

serviços; 

2- A quantidade de letreiros indicativos dos estabelecimentos comerciais não poderá exceder a 1 (um) 

por estabelecimento.  

3- Quando paralelos às fachadas, as dimensões máximas não poderão ser superiores a ¼ (um quarto) 

da testada do estabelecimento e à altura de 50cm (cinqüenta centímetros).  

4- Se colocados perpendicularmente às fachadas, não poderão ultrapassar a 1/3 (um terço) da largura 

do passeio e à altura máxima de 60cm (sessenta centímetros). 

5- A instalação de placas está sujeita à apresentação de projeto a ser submetido à aprovação do 

Condephaat. 

6- Não serão permitidas faixas de propaganda no dito Centro Histórico, quer no sentido transversal 

das ruas, quer no plano das fachadas dos imóveis, ainda que constituam elementos transitórios. 

7- A instalação de mobiliário urbano, configurados como de caráter permanente nos logradouros 

públicos do referido Cento Histórico, está sujeita à apresentação de projeto a ser submetido à 

aprovação do Condephaat. 

Artigo  4O
 - Fica o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado 

de São Paulo - Condephaat - autorizado a inscrever no livro do tombo pertinente  para os devidos e legais 

efeitos.  

Artigo 5º - Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Estado. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado 
UPPH – Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico 

 
 

 104 

 
 
 



 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado 
UPPH – Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico 

 
 

 105 

06. Numero Processo: 
64471/2011 
Solicitação: 
SOLICITA APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA NO IMÓVEL SITUADO A 
PRAÇA CORONEL JOÃO OLIMPIO, 09, CUNHA. 
Interessado: 
ZINA TERESA MONTORO PUGLISI 
Município: 
CUNHA 
Parecer do Relator: 
DOM MATHIAS 
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Parecer Técnico UPPH nº GCR-1748-2011 

 

• Interessado: Zina Teresa Montoro Puglisi 

• Data do Protocolo: 28/06/2011  

• Assunto atual: Pedido de aprovação de projeto (fls. 18-26) 

• Detalhe do assunto: Construção nova 

• Pós Intervenção: Não 

• Dossiê Preliminar: Não 

• Endereço do imóvel: 
PRAÇA CEL. JOÃO OLÍMPIO, 9,  ESQ. TRAVESSA PAULO VIRGÍNIO 
CENTRO 
CUNHA – SP 

• Proteção do Bem: Estudo de tombamento 

• Integra o conjunto: Centro Histórico de Cunha 

• Área envoltória de: N/A 

 

I – O interessado solicita aprovação de projeto de construção nova em imóvel localizado 

na Praça Coronel João Olímpio, nº 09, Centro, Cunha. 

 

II – Trata-se de imóvel inserido no perímetro do Centro Histórico de Cunha, tombado 

pelo Condephaat segundo o processo nº b33706/95, atualmente em análise por Conselheiro 

Relator. O imóvel é classificado com Grau de proteção 2 na Minuta de Tombamento, que 

atualmente aguarda homologação (fls. 31-35). A localização do imóvel está indicada no 

mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perímetro tombado 

Localização do imóvel, 
sem escala.  
Fonte: UPPH, 2008 
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 III – O imóvel em questão, assim como seus vizinhos - Praça Coronel João Olimpio, 

nº 25 e nº 27 - é também objeto de ação do Ministério Público do Estado de São Paulo - 

Comarca de Cunha, caso que está sendo tratado neste Órgão no processo nº 60364/09. Os 

três imóveis são listados, na Minuta de Tombamento, como parte do conjunto de edificações 

com Grau de Proteção 2, que visa à preservação de volumetria e fachadas.  

Informamos que o imóvel de nº 25 (antigo nº 17), que havia sofrido o 

desmoronamento de uma de suas divisas laterais (lado esquerdo), já possui aprovação do 

Condephaat para a realização das intervenções necessárias de preservação e restauro 

(processo 61543/10, Síntese de Decisão do Egrégio Colegiado de 18/10/2010). 

Já o imóvel de nº 27 se encontra em avançado estado de degradação, tendo sido 

parcialmente condenado por engenheiro da Prefeitura que, após perícia realizada em 

outubro de 2010, condenou a porção de pau-a-pique do pavimento térreo e os frechais de 

sustentação da cobertura, considerando como sendo passíveis de preservação apenas o 

porão, em taipa-de-pilão, e parte do telhado. O projeto de intervenção no imóvel está 

atualmente em desenvolvimento com o acompanhamento da UPPH. 

 

IV – O imóvel em questão, de nº 09, ruiu integralmente por ocasião das fortes 

chuvas de janeiro de 2010, à mesma época da devastação do Centro Histórico de São Luiz 

do Paraitinga, cidade que também integra a região do Vale do Paraíba e que, igualmente, 

sofreu abrangentes danos devido às enchentes daquele ano. Por meio eletrônico, a 

Prefeitura de Cunha enviou relatórios e fotos do casarão antes de sua ruína (fls. 39-51), 

atestando o seu já avançado grau de deterioração à época.  

Este corpo técnico entende que deve ser considerada a possibilidade de retirar o 

imóvel da listagem das edificações especialmente protegidas no processo de tombamento nº 

33706/95, tendo em vista que ruiu integralmente devido às chuvas. 

 

V - O interessado apresenta o projeto de reconstrução do imóvel, cujo 

desenvolvimento foi acompanhado por membros deste corpo técnico, em reuniões 

realizadas na sede da UPPH, conforme atas anexas (fls. 36-38). Mesmo após a ruína do 

imóvel, as intervenções foram norteadas pela recomposição das fachadas e da volumetria 

pré-existentes, tendo em vista o seu antigo Grau de Proteção. O projeto apresentado está 

plenamente de acordo com os preceitos gerais de preservação entendidos por este corpo 

técnico, respeitando a recomposição das características principais que conformam o centro 

histórico a ser preservado, tais como volumetria, cobertura e ritmo de vãos das fachadas, 
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observando-se ainda a simplificação das formas e dos ornamentos, de modo a facilitar a 

leitura e a identificação da construção como uma intervenção contemporânea.  

 

 

 

 

O volume frontal foi recomposto, respeitando-se o gabarito e o número de 

pavimentos pré-existentes, ou seja, de edificação térrea voltada para a Praça Coronel João 

Olímpio e dois pavimentos (térreo e porão abaixo) na elevação ao longo da Travessa Paulo 

Virgínio. O corpo menor, anexo, que provavelmente se tratava de intervenção posterior à 

construção original, foi recomposto em linguagem simplificada, resultando em uma forma 

mais “limpa”. A cobertura também foi proposta de modo a eliminar “ruídos” existentes na 

antiga edificação, oriundos de intervenções inadequadas, resultando em uma estrutura 

simples e correta, em três águas sobre o volume principal e duas sobre o anexo.   

O tratamento das fachadas é igualmente criterioso: o ritmo e a proporção dos vãos 

são reproduzidos na nova construção, porém em materiais contemporâneos, cujo aspecto e 

dimensões darão conta de dialogar com o observador, que facilmente perceberá que se 

trata de uma intervenção recente. A diferenciação entre o corpo principal e o secundário 

também fica clara através da linguagem adotada nas esquadrias: enquanto na fachada 

frontal são utilizadas esquadrias novas de madeira, o anexo, de menor importância, recebe 

esquadrias em linguagem completamente diversa, incluindo portões metálicos e guarda-

corpo em vidro.   

 Internamente, a edificação é completamente reestruturada, o que é permitido para o 

Grau de Proteção 2. O corpo principal apresenta plantas livres tanto no térreo como no 

porão, cujos espaços se destinam à atividade comercial, enquanto as áreas molhadas se 

concentram no corpo anexo, sem interferência com o restante da edificação. 

 

 

•  Conclusão: Favorável à solicitação.  

Tendo em vista que o projeto de construção segue os preceitos gerais de 

preservação de bens inseridos em núcleos históricos, propondo a recomposição das 

fachadas, da volumetria e da cobertura pré-existentes, respeitando as características 

principais a serem protegidas, sugerimos a aprovação da solicitação.  

Tendo em vista ainda a ação do Ministério Público sobre o imóvel, lembramos da 

urgência da aprovação das intervenções em questão.  
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UPPH, 13 de julho de 2011. 

 

 Luciana Y. Sakayemura 
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Despacho: 3510-2011 
 
Interessado: ZINA TERESA MONTORO PUGLISI 
Assunto: Pedido de aprovação de intervenção 
 
À CAAC encaminhar ao Conselho para deliberação. Solicito Relatoria – sugiro o 

Conselheiro Dom Abade Mathias, visto ser o Relator da Minuta para tombamento de imóveis 

na cidade de Cunha, assunto vinculado a este processo. 

Conforme o Parecer Técnico UPPH nº GCR-1748-2011, expõe-se com clareza, o caso do 

processo é o de uma reconstrução dado que o imóvel ruiu completamente devido a chuvas 

– fenômeno ocorrido em 2010 que arruinou cidades do Vale do Paraíba e cidades próximas. 

A recomposição volumétrica apresentada no projeto para a reconstrução restabelecerá, com 

os vizinhos próximos, o valor de conjunto dos imóveis tombados de Cunha. 

Observações: Ressalta-se ainda a ação do Ministério Publico frente ao proprietário e, 

portanto, solicita-se urgência no atendimento deste. Além disto, o imóvel que desmoronou 

completamente deverá ser excluído da lista do tombamento. 

 

UPPH, 12 de setembro de 2011. 

 

 

 

Walter Luiz Fragoni. 
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Processo:  n.º 64.471/2011 
Interessado:  Zina Teresa Montoro Puglisi  
Procedência: Cunha – SP  Data: 28/06/2011 
Assunto:  Pedido de aprovação de intervenção (em lote da Praça João Olímpio n.º 09 

com a esquina da Travessa Paulo Virgílio, Centro, Cunha - SP). 
 
 
Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, 

 

 

Introdução: 

Trata-se de solicitação de construção de novo edifício em substituição a um imóvel, 

hoje totalmente arruinado, na verdade inexistente, elencado como GP2 entre os diversos 

imóveis constantes na lista da minuta da Resolução de Tombamento de conjunto de 

imóveis do Centro Histórico de Cunha - SP, qual seja, o de n.º 09 da Praça Coronel João 

Olímpio. 

Este processo está intrincado com outros quatro processos em andamento neste Órgão, 

a saber:  

1. O proc. n.º 55.653/07: Projeto de Restauro apresentado durante processo de Estudo 

de Tombamento. Ver à fls. 77-82 deste processo a descrição cronológica feita pelo técnico as 

UPPH Arq. Alexandre Franco Martins, em que se lê: “... não atendimento das solicitações 

feitas para salvaguardar o imóvel ... indicando a necessidade de escoramento ... não há 

qualquer manifestação do requerente por um período de aproximadamente dois anos”. É 

manifesto que a negligência para com o imóvel acarretou sua ruína! Ver também relatório da 

proprietária às fls. 48-49 deste mesmo processo; 

2. O proc. n.º 60.364/09: instruído em função da ação do Ministério Público do Estado 

de São Paulo - Comarca Cunha, a qual trata deste imóvel de n.º 09 e de mais dois imóveis, os 

de n.º 25 (antigo 17) e n.º 27, os três situados à mesma Praça Coronel João Olímpio; 

3. O proc. n.º 62.653/10: em que a Prefeitura acolhe e apresenta ao CONDEPHAAT 

abaixo-assinado de proprietários afetados pelo tombamento propondo alteração nas diretrizes 

da Minuta de Tombamento de conjunto de imóveis do Centro Histórico de Cunha - SP; 

4. O proc. n.º 33.706/95: conclusão de Minuta de Tombamento de conjunto de 

imóveis do Centro Histórico de Cunha - SP.  
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Assim, considerando o imóvel de n.º 09 não mais existente, pois ruiu devido às fortes 

chuvas ocorridas na virada de ano de 2009/2010, e levando em conta o proc. n.º 55.653/07 

(referente a projeto de seu restauro antes de sua ruína) e o proc. n.º 60.364/09 (referente a 

ação do MP que revela descaso com este bem patrimonial),  havemos de apreciar, neste 

processo em pauta, o projeto de reconstrução no mesmo lote.  

Em nosso parecer proporemos, diante do que foi introduzido, a aprovação da nova 

construção e sua manutenção na lista de edifícios tombados, com mesmo Grau de Proteção 2 

(GP2) como anteriormente fora classificado na minuta. 

 

Breve histórico: 

  

Em 31/05/2007, protocola-se o processo n.º 55.653/07 (Projeto de Restauro), 

apresentado durante processo de Estudo de Tombamento, para o qual se exigiram bastantes 

ajustes e adequações (fls. 29-36). Visita técnica adverte sobre iminente risco de queda do 

imóvel (fl. 36.46). 

Na sessão ordinária de 22/09/2008, Ata n.º 1.500, o Colegiado do CONDEPHAAT 

deliberou aprovar o parecer do Conselheiro Relator, o Arq. Mauro David Artur Bondi, 

favorável ao tombamento do conjunto de imóveis integrantes do Estudo de Tombamento 

(Processo n.º 33.706/95) compreendendo a Igreja Matriz N. S.ra da Conceição, Igreja do 

Rosário, Sobrado Sede Rua D. Lino, n.os 149, 53, 93, 94 e 101; Praça Côn. Siqueira, n.os 01, 

46, 58, 91, 97 e 117; Travessa Paulo Virgílio, n.º 10; Rua Comendador João Vaz, n.º 43; 

Praça Coronel João Olímpio, n.os 05, 09, 25 (antigo 17), 27, 52, 65, 77 e 91; e Rua Manoel 

Rodrigues, n.º 17. 

Em e-mail datado de 13/03/2010 (doc. 01.451/2010, fl. 2), o Presidente do 

COMPHACC (Órgão de Tombamento Municipal), Arq. Ricardo Bandeira de Mello Laterza 

(ricardo.laterza@core.arq.br, Gerente de Projeto pelo CORE Arquitetos Associados, Av. 

Pavão, 955, cj. 142, Moema, CEP 04.516-012, São Paulo – SP, Cel. 12-9755-9894), reporta-

se ao CONDEPHAAT e menciona um processo judicial em mãos de um promotor do MP 

Estadual sobre três imóveis, à Praça Coronel João Olímpio e dá ciência de que o imóvel de 

n.º 09 ruiu ante as fortes chuvas da virada do ano 2009/2010. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado 
UPPH – Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico 

 
 

 113 

De fato constatamos que o dito imóvel tombado não mais existe. O lote foi 

“totalmente limpo por motivos sanitários” pela Municipalidade já nos dias que se seguiram 

ao sinistro, nada aí restando dos escombros advindos do desabamento total do imóvel. Há 

fotos do material recolhido e armazenado em outro local pela própria Municipalidade: portas, 

janelas, barrotes, esquadrias de madeira etc. 

Somos ainda informados da reunião técnica realizada na sede da UPPH em 

03/05/2011 a pedido da Prefeitura de Cunha, em que se tratou deste imóvel totalmente 

arruinado (o de n.º 09) e de outros dois (os de n.os 25 e 27), ambos em grave situação, i.e., 

precária manutenção e conseqüente risco de desmoronamento, os três, sitos na Praça Coronel 

João Olímpio, são objeto do processo n.º 60.364/09 neste Órgão e também de ação do 

Ministério Publico do Estado de São Paulo - Comarca de Cunha. 

Quanto ao imóvel de n.º 09, agora inexistente, antes classificado como GP2 na minuta 

de Tombamento, a proprietária manifestou intenção de construir novo imóvel. Para tanto foi 

orientada pelos técnicos da UPPH a respeitar as características de volumetria, cobertura e 

ritmo de vãos do casario do Centro Histórico de Cunha.  

É deste projeto de reconstrução, protocolado na UPPH em 16/06/2011, que aqui 

estamos a analisar, o qual consta com parecer técnico favorável. 

 

Parecer e voto do relator: 

Uma vez que este imóvel, o de n.º 09 da Praça Coronel João Olímpio, elencado na 

lista da minuta de Tombamento, foi totalmente arruinado, parecia-nos, a princípio, ser 

imprescindível sua supressão da relação de bens protegidos por este Órgão. 

Entretanto, há duas considerações, pelo menos, a serem feitas. Primeiramente, há 

fortes indícios de que este imóvel ruiu por reiteradas negligências em sua conservação (fls. 

48-49; 77-82, proc. n.º 55.653/07). Foram ignoradas as advertências feitas por este Órgão 

sobre os riscos irremediáveis que corria o bem tombado, fundamentadas mediante laudo 

técnico resultante de vistoria (fls. 50-52, proc. n.º 55.653/07), em que se enumeram as graves 

e variadas degradações e danos sofridos pelo imóvel, e ainda se indicaram as urgentes 

providências necessárias para salvaguardar o bem tombado. Depois disso, transcorridos mais 

de dois anos de descaso, a ruina total do bem foi a consequência óbvia. A suposta negligência 

é corroborada pela ação pública impetrada pelo do Ministério Público (fl. 54, proc. n.º 
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55.653/07) tentando obrigar o proprietário a realizar as devidas obras emergenciais para 

garantir a integridade do patrimônio. 

 Assim, uma simples exclusão do imóvel da relação de bens protegidos por este Órgão 

não compensa minimamente a irreparável perda deste bem, nem pune os responsáveis por tal 

dano. 

Doutra parte, aqui neste processo, a proprietária apresenta um projeto adequado 

visando a reconstruir novo edifício, utilizando o material remanescente recolhido após o 

sinistro (portas, janelas, barrotes, esquadrias de madeira etc.). Para tanto foi orientada pelos 

técnicos da UPPH a respeitar e contemplar na nova edificação as características de 

volumetria, cobertura e ritmo de vãos do casario do Centro Histórico de Cunha. Orientou-se, 

ainda, que a nova construção contemple “a simplificação das formas e dos ornamentos, de 

modo a facilitar a leitura e a identificação da construção como sendo uma nova intervenção 

contemporânea nossa”. 

Desta forma, propomos, em consonância com o parecer técnico da UPPH, aprovação 

deste projeto de nova construção em conformidade com as diretrizes dos mesmos técnicos. 

De tal modo, pensamos que convém impor a este novo imóvel a ser construído, situado no 

mesmo sítio, Praça Coronel João Olímpio, n.º 09, as mesmas restrições previstas 

anteriormente à sua ruina, i.e., conservando-o na relação de bens tombados na Resolução de 

Tombamento de conjunto de imóveis do Centro Histórico de Cunha - SP, e mantido 

também o anterior grau de tombamento (GP2). 

S.M.J., este é o meu parecer. 

 

Euclides Tolentino Braga 

(Dom Abade Matthias T. Braga O.S.B., Representante da CNBB) 

Engenheiro - CREA / SP: 5.060.149.783 / D 

Conselheiro do CONDEPHAAT 

São Paulo, 10 de setembro de 2011. 
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07. Número do Processo: 
62653/2010 
Solicitação: 
SOLICITA INFORMAÇÕES QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE DIRETRIZES 
CONSTANTES NA MINUTA DE RESOLUÇÃO.  
Interessado: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Município: 
CUNHA 
Parecer do Relator: 
DOM MATHIAS 
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Parecer Técnico UPPH nº GCR-2450-2011 
 
• Interessado: Prefeitura Municipal de Cunha 
• Data do Protocolo: 30/08/2010   
• Assunto atual: Pedido de informações (fls. 02-04) 
• Detalhe do assunto: Pedido de alteração de Minuta de Tombamento 
• Pós Intervenção: Não 
• Dossiê Preliminar: Não 
• Endereço do imóvel: 

IMÓVEIS TOMBADOS E ZONA DE ENVOLTÓRIA, S/Nº  
CENTRO 
CUNHA – SP 

• Proteção do Bem: Em Estudo de Tombamento 
• Integra o conjunto: Centro Histórico de Cunha 
• Área envoltória de: N/A 
 

I – A Prefeitura de Cunha solicita informações quanto à possibilidade de alteração de diretrizes 
constantes de Minuta de Tombamento de Centro Histórico.  
 

II – Trata-se do Centro Histórico de Cunha, tombado pelo Condephaat segundo o processo nº 
33706/95, atualmente em análise por Conselheiro Relator. Já existe uma Minuta de Tombamento 
(cópia fls. 12-16), aguardando aprovação e homologação. 

Lembramos que, pela proposta de tombamento, ficam tombados o traçado urbano e um conjunto 
de edificações listadas com graus de proteção 1 e 2, inseridos no perímetro abaixo representado, 
conforme definido no artigo 1º da Minuta de Tombamento, perímetro este que também define a 
envoltória. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perímetro tombado 

Perímetro tombado do  
Centro Histórico de Cunha. 
Fonte: Minuta de 
Tombamento. 
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III – A Prefeitura de Cunha encaminha abaixo-assinado de moradores solicitando a alteração da 
legislação municipal que dispõe sobre o tombamento de seu Centro Histórico. Tendo em vista que a 
legislação municipal é fundamentada na minuta do tombamento estadual, a Prefeitura solicita a 
posição do Condephaat sobre a viabilidade de atender à solicitação dos moradores.  

Os moradores contestam, em seu abaixo-assinado (fl. 04), o artigo 2º da minuta do tombamento 
estadual, que dispõe sobre as diretrizes para os imóveis situados na área envoltória do Centro 
Histórico, solicitando que os subsolos não sejam incluídos na contagem de pavimentos e que o 
número de pavimentos permitido seja aumentado para três. Solicitam ainda que, no caso de lotes 
com frente para duas ruas em desnível, seja considerado o gabarito a partir da cota mais alta do 
terreno. Os moradores alegam que, dessa maneira, as características históricas do Município 
estariam preservadas.  

 
IV – Em primeiro lugar, salientamos que o Estado e o Município são autônomos em relação à 

proteção do patrimônio cultural. Apenas lembramos que, quando da existência de mais de uma 
legislação sobre um mesmo objeto, há a necessidade de aprovação nas diversas instâncias 
competentes. 

 
V – Em relação ao pedido encaminhado pela Prefeitura, este corpo técnico se manifesta de forma 

desfavorável, pois, ao contrário do que é alegado, a alteração das diretrizes segundo a sugestão dos 
moradores desfiguraria o Centro Histórico de Cunha, tal como é entendido pelo seu valor histórico.  

Salientamos que as diretrizes do Artigo 2º têm a intenção de preservar as relações 
arquitetônicas, urbanísticas e de paisagem dentro do perímetro protegido, de modo a garantir a 
qualidade ambiental e as visuais das edificações tombadas. 

Através de imagens do estudo de tombamento, facilmente constatamos a predominância de 
edificações de 2 pavimentos, motivo pelo qual foi estabelecido, na proposta de minuta, o gabarito 
máximo de 7,5 metros e dois pavimentos (térreo + um) para as edificações em todo o perímetro 
tombado. 

 
Além disso, tendo em vista a topografia local, bastante acidentada, a proposta de minuta 

também prevê uma diretriz que pressupõe que as construções devam acompanhar o desnível do 
terreno, de modo a evitar que, induzido por esse desnível, se exceda em demasia o gabarito máximo 
permitido. A sugestão dos moradores vai contra o que se pretende evitar, que são justamente as 
edificações que, se aproveitando dos declives e aclives acentuados, sejam construídas com maior 
número de pavimentos do que o permitido, chegando-se até ao caso de edificações com 4 ou 5 
pavimentos. A situação é demonstrada esquematicamente a seguir: 

 
 
 



 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado 
UPPH – Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico 

 
 

 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto aos subsolos, não é praxe deste Órgão contemplar os pavimentos subterrâneos, sendo as 

construções usualmente analisadas a partir do nível da rua, em termos de visuais dos bens 
tombados. 
 
 
• Conclusão: Desfavorável à solicitação. 

Tendo em vista que as diretrizes propostas na minuta de tombamento para os imóveis na 
envoltória do Centro Histórico de Cunha visam à preservação das relações arquitetônicas, 
urbanísticas e de paisagem, no sentido de garantir a qualidade ambiental e das visuais das 
edificações tombadas, este corpo técnico se opõe às sugestões do abaixo-assinado em análise, uma 
vez que tais medidas desfigurariam o referido conjunto, caso fossem adotadas.  

 
 

UPPH, 11 de outubro de 2011. 
 

Situação ideal (cheios) 

Proposta dos moradores (tracejado) 

Proposta dos moradores (tracejado) 

 

Exemplo em Aclive 

Exemplo em Declive 

Situação ideal (cheios) 
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Luciana Y. Sakayemura 
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Despacho: 4080-2011 
 
 
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Assunto: Pedido de informações. 
 
À CAAC encaminhar ao Conselheiro Relator, Dom Mathias, visto a manifestação do Parecer 

Técnico UPPH nº GCR-2450-2011 das folhas 21/23; este conclui desfavoravelmente a 

modificação do teor da Minuta de Tombamento para a cidade de Cunha, e a alteração de 

gabaritos como requer o abaixo assinado motivo deste processo. 

 

UPPH, 17/10/2011 

 

 

Walter Luiz Fragoni. 
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Processo:  n.º 62.653/2010 
Interessado:  Prefeitura Municipal de Cunha - SP  
Procedência: Cunha – SP  Data: 30/08/2010 
Assunto:  Solicita Informação para alteração de Legislação Municipal de Tombamento 

de imóveis e zona de envoltória na cidade de Cunha - SP (Centro Histórico). 
 
 
Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, 

 

 

Introdução: 

Trata-se de abaixo-assinado propondo mudanças nas diretrizes da minuta da 
Resolução de Tombamento de conjunto de imóveis do Centro Histórico de Cunha - SP 
(proc. n.º 33.706/1995), minuta esta que já está em fase de conclusão a ser apreciada pelo 
Egrégio Colegiado deste Órgão Estadual. 

Acolhendo o abaixo-assinado dos proprietários dos imóveis tombados e dos 
localizados na Área Envoltória proposta, a Municipalidade se propõe a retificar sua legislação 
municipal – O Decreto Municipal 014/2008 re-ratificado pelo DM 046/2009, fundamentado 
na minuta da Resolução de Tombamento do Centro de Cunha. Pretende-se, assim, alterar as 
diretrizes de proteção dos bens tombados constantes na minuta. 

Pede-se aí alteração, no Art. 2º da minuta, quanto às restrições referentes ao gabarito 
máximo e ao número de pavimentos de novas construções; pede-se inclusão explícita da 
possibilidade do uso do subsolo e de acréscimo de cobertura; e, ainda, pleiteia-se que, em 
terrenos com aclive ou declive e em esquinas, se tome a cota mais alta como referência para 
estabelecimento do gabarito máximo. 

 
Breve histórico: 

 Na sessão ordinária de 22/09/2008, Ata n.º 1.500, o Colegiado do CONDEPHAAT 
deliberou aprovar o parecer do Conselheiro Relator, o Arq. Mauro David Artur Bondi, 
favorável ao tombamento do conjunto de imóveis integrantes do Estudo de Tombamento 
(Processo n.º 33.706/95) compreendendo a Igreja Matriz N. S.ra da Conceição, Igreja do 
Rosário, Sobrado Sede Rua D. Lino, n.os 149, 53, 93, 94 e 101; Praça Côn. Siqueira, n.os 01, 
46, 58, 91, 97 e 117; Travessa Paulo Virgílio, n.º 10; Rua Comendador João Vaz, n.º 43; 
Praça Coronel João Olímpio, n.os 05, 09, 25 (antigo 17), 27, 52, 65, 77 e 91; e Rua Manoel 
Rodrigues, n.º 17. 

Nestes termos, põe-se em questão o prescrito no Art. 2º da Minuta de Tombamento no 
que se segue: 

1. Para novas construções, pede-se alterar a restrição que estabelece o limite “máximo 
dois (2) pavimentos (térreo + 1)”. Pleiteia-se permissão de novas edificações com três (3) 
pavimentos, “a contar da rua mais alta cota 0,00” e, ainda, “ressalvando a possibilidade de 
construção de cobertura”;  

2. Solicita-se também incluir autorização para a construção de subsolo, e que este não 
seja contabilizado no limite de pavimentos imposto pelo gabarito máximo que, no caso, 
pretende-se, seja de três (3) pavimentos; 
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3. Por fim, solicita-se acréscimo de ressalva para “os imóveis que confrontam pela 
frente e fundo com ruas, estes em cotas diferentes”, seja então “contado o número de 
pavimentos a partir da cota mais alta”; e que este mesmo critério também seja aplicado aos 
“imóveis situados em esquinas”. 

 
Parecer Técnico: 

Solicitada pelo relator deste processo em pauta (fl. 20/20v; 22ss) e do processo 
correlato (proc. n.º 33.706/1995), a Área Técnica deste Órgão Estadual elaborou parecer 
sobre a demanda do abaixo-assinado, acima citado, nestes termos: 

1. Diante da manifesta intenção da Municipalidade de retificar sua própria legislação 
relativa aos bens tombados em questão se baseando na Resolução de Tombamento 
estadual, enfatiza-se a autonomia do Estado e do Município quanto à 
regulamentação adequada para proteger o seu patrimônio cultural. Assim, a 
existência de mais de uma legislação sobre o mesmo objeto obriga os interessados 
a tramitar aprovação em cada uma das instâncias competentes; 

2. Manifesta-se desfavorável a quaisquer das demandas apresentadas no abaixo-
assinado, porque estas, ao alterarem as diretrizes propostas na minuta, ao contrário 
do que se argumenta na solicitação, permitiriam que se desfigure o Centro 
Histórico de Cunha, comprometendo as “relações arquitetônicas, urbanísticas e de 
paisagem” dentro do perímetro que se quer proteger. 

Isto é evidente, visto que, no Centro Histórico e em sua envoltória, há 
predominância de edifícios com dois (2) pavimentos. Motivo pelo qual se propõe 
a diretriz de gabarito máximo de sete metros e meio (7,5m) e de apenas dois 
pavimentos (térreo + um). 
Salienta-se que sendo a topografia local, isto é, da área delimitada como Centro 
Histórico e sua envoltória, bastante acidentada, a minuta traz proposta de diretriz 
que visa manter o gabarito das construções acompanhado os desníveis do terreno. 
A sugestão dos proprietários contraria este princípio, já que se pretende aproveitar 
os acentuados declives e aclives para elevar a altura das edificações nas cotas 
inferiores a até quatro ou cinco pavimentos; 

3. Quanto ao uso do subsolo, não se propõe diretriz específica, porque tal deve ser 
analisado para cada caso, considerando a segurança e o visual dos bens tombados. 

  
Parecer e voto do relator: 

Seguindo inteiramente o parecer técnico da UPPH, meu voto é desfavorável a 
quaisquer das demandas apresentadas no abaixo-assinado, as quais visam introduzir 
alterações nas diretrizes propostas na minuta, cujas consequências podem ser danosas aos 
valores salvaguardados como patrimônio cultural no Centro Histórico de Cunha. 

S.M.J., este é o meu parecer. 
 

Euclides Tolentino Braga 

(Dom Abade Matthias T. Braga O.S.B., Representante da CNBB) 
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Engenheiro - CREA / SP: 5.060.149.783 / D 

Conselheiro do CONDEPHAAT 

São Paulo, 11 de novembro de 2011. 
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08. Número do Processo: 
26008/1988 
Solicitação: 
ESTUDO DE TOMBAMENTO DO IMÓVEL SITUADO A RUA SALLES DE OLIVEIRA, 429/433, 
MUNICIPIO DE CAMPINAS.  
Interessado: 
CONDEPHAAT  
Município: 
CAMPINAS 
Parecer do Relator: 
CRISTINA MENEGUELO 
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Parecer Técnico UPPH nº GEI-430-2010 

 
 

Interessado: CONDEPHAAT 

Data do Protocolo: 25/6/2009 

Assunto atual: Tombamento do imóvel situado na Rua Salles de oliveira, nº 429/433 - 

Campinas 

 
 
 
 
À Diretoria,  

 

 

Trata o presente de pedido de tombamento de imóvel sito a Rua Salles de Oliveira, 429/4333 em 

Campinas. 

 

A solicitação de tombamento foi realizada pelo próprio serviço técnico em 1988, pedido 

possivelmente motivado por algum risco de demolição. A argumentação se fez baseada nas 

características do imóvel com fachada de composição com elementos ligados ao neoclássico, 

com forte ornamentação eclética. 

 

As plantas esquemáticas (fls. 15 e 16) e as fotografias revelam que a edificação é um exemplar 

de partido bastante usual em que construções de uso misto da virada do século XIX para o XX, e 

das primeiras décadas do século passado. Construções que, implantadas no alinhamento, 

originalmente têm o pavimento térreo destinado ao uso comercial em amplos salões com altos 

pés direitos e o pavimento superior com uso residencial, com acesso através de uma escada, 

cuja porta no térreo se ligava diretamente ao passeio. 

 

O exemplar campineiro, de 1914, localizado próximo à ferrovia, é representativo de um tipo de 

edificação que se repete não apenas na capital e no interior do Estado de São Paulo, mas no país 
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em geral. Aproxima-se de construções como a Casa Godinho e a Casa da Bóia em São Paulo, 

preservadas pelo município, porém sem preservação oficial no âmbito estadual. 

 

A presente edificação encontrava-se em mau estado à época da abertura de estudo 22 anos 

atrás, aparentemente explicitando o receio de sua iminente demolição. O imóvel tem hoje sua 

fachada recuperada e foi tombado pelo Conselho Municipal de Campinas. Assim, os maiores 

temores que induziram a abertura do processo não se concretizaram. 

 

Em vistoria realizada em 26 de agosto de 2010, constatamos a situação da ambiência do imóvel.  

Este se localiza em uma esquina defronte a uma pequena, mas simpática praça. A casa, com sua 

fachada renovada, hoje quase aparece como um ruído na paisagem degradada. Do lado direito 

do imóvel há uma construção, possivelmente contemporânea ao bem em estudo, semi-

demolida, com péssimo estado de conservação. Do lado esquerdo há um conjunto de quatro 

casas geminadas de menor escala, também da mesma época do bem preservado, que servem 

como contraponto e contextualizam seu destaque e maior imponência em relação à vizinhança.  

 

Tendo em vista que o imóvel já está reconhecido pelo tombamento pela municipalidade e que já 

foi parcialmente recuperado, consideramos ser possível seu arquivamento, inclusive na 

expectativa de um estudo mais sistemático que o situe em uma série mais consistente e com 

representantes da mesma tipologia em um número maior de municípios. 

 

Não podemos, porém deixar de apontar o potencial de recuperação do local que, com ação 

relativamente pequena, poderia sinalizar formas de preservação na paisagem tão degradada da 

área central de Campinas, pontuada de exemplos de imóveis de interesse cultural. (ver mapa 

anexo)  

 

Parece-nos que com relativamente pequeno investimento municipal em desapropriações as 

quatro casas poderiam ter suas fachadas restauradas e ser integradas ao imóvel em estudo, 

juntamente com o imóvel da direita – o conjunto de seis lotes poderia constituir um terreno 

para uma intervenção, abrigando algum programa municipal e dialogando com a praça e o 

teatro nela localizado. (ver esquema anexo) 
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Assim, sugerimos o arquivamento do presente e o envio do material anexo não apenas para o 

Conselho de Campinas, de modo a complementar os estudos locais, mas também para a 

Prefeitura e para a Secretaria de Planejamento local. 

 

Sem mais para o momento, era o que tínhamos a informar. 

 

 

 

 

UPPH, 01 de Outubro de 2010. 

 

 

 

 

Arq. Silvia S. F. Wolff Arq. Adda Ungaretti Arq. Tobias de São Pedro 
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IDENTIFICAÇÃO DE BENS PARA TOMBAMENTO 
PROCESSO 26.008/1988 
 

 [Ficha elaborada por Adda Ungaretti e Silvia Wolff] 

 

 
EDIFICAÇÃO: Sobrado eclético de uso misto ligado à atividade ferroviária 

 
LOCALIZAÇÃO: Rua Dr. Sales de Oliveira, 429/433 – V. Industrial Município: Campinas 
 
PROPRIETÁRIO: Sr. Eduardo Teixeira Gomide e outros 
 
CONTATO: Condepacc – Hist. Henrique (19) 3705-8020 
 
FUNÇÃO ORIGINAL: Uso misto (comércio / residência) 
 
FUNÇÃO ATUAL: Comercial / Serviços 
 
DATA DO PROJETO/CONSTRUÇÃO: Conforme informações do processo Condepacc 008/1989, 
consta que a construção é do ano de 1914. 
 
AUTORIA: desconhecida 
 
PRESERVAÇÃO EXISTENTE: estudo de tombamento nesta UPPH, tombamento municipal pelo 
Condepacc (P. 008/1989, Res. 009 de 28/04/1992) 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS  

 
O edifício foi concebido originalmente para uso misto (térreo comercial e pavimento superior 
residencial) e mantém ainda hoje fachadas de ornamentação eclética, com elementos de 
composição neoclássicos. 
 

Apresentando partido bastante comum entre construções feitas nas décadas 
próximas à virada do século XIX para o XX, esta edificação figura entre os vários 
exemplares existentes de uma mesma tipologia que se propagou por todo o país. 
Com a chegada da ferrovia, e com a necessidade de mão-de-obra especializada 
para a estrada de ferro, surgiram muitas construções, visando este tipo de 
trabalhador, o ferroviário. No início ao lado da Companhia Mogiana e Paulista, a 
mão-de-obra mais disponível entre os imigrantes eram italianos, que pelo fato da 
exigência da exportação do café, e estar ao alcance dos pontos dos armazéns, foi 
necessário abrigar estes trabalhadores em minúsculos alojamentos. 
Conforme a cidade crescia economicamente, homens de negócio resolveram 
construir habitações de pequeno porte, a fim de evitar que os operários 
procurassem lugares distantes dos locais de embarque, tanto do café quanto de 
mercadorias em geral. Estas habitações foram construídas por empreendedores 
portugueses e italianos, com objetivos de acomodar os conterrâneos, que aqui 
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eram ferroviários, em casas alugadas de um porte menor, e outras casas com áreas 
maiores, a fim de abrigar, no térreo, o empório, enquanto que no andar superior, 
ficavam as dependências da família, em destaque pelos portugueses, que 
chegavam da Europa.  
O comércio se expandiu, no final do século XIX estas edificações ecléticas foram 
erguidas em grandes quantidades, próximos a logradouros públicos. Este imóvel de 
1914 é um exemplar da atividade ferroviária ligada ao particular, valorizando esta 
mão-de-obra exigida pelas estradas de ferro, baseado em trabalhadores italianos e 
portugueses. (Secretaria de Cultura/PMC). 

 

 
Foto aérea com a localização. Fonte: Google Maps, 2010. 
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Fachadas do sobrado apresentam ornamentação eclética 

 
Edifícios de 8 e 9 pavimentos nos lotes próximos 

 
Ornamentação do pavimento superior 

 
Conjunto de imóveis geminados possivelmente contemporâneos 
ao bem em estudo 

 
Detalhe das fachadas dos imóveis vizinhos 
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Edificações adjacentes em péssimo estado de conservação 

 
 Acréscimo construído em fundos de lote contíguo 

 
Imóveis no entorno do cruzamento das ruas Dr. Salles de Oliveira e 
Rua São Carlos 

 
Praça Correia de Lemos 

 
Parte da Praça Correia de Lemos é utilizada como área de 
estacionamento de veículos 

 
Teatro Municipal José de Castro Mendes, atualmente sem uso 

Fotos de vistoria realizada em agosto de 2010. Autoria: Adda Ungaretti. 
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AVALIAÇÃO GERAL E GRAU DE ALTERAÇÃO 

 
O imóvel como volume e aparência externa apresenta-se relativamente íntegro e bom estado de 
conservação, tendo sido objeto de intervenções que modificaram a parte posterior do edifício, 
com um acréscimo de área nos fundos de um dos lotes adjacentes, em detrimento da existência 
de uma edificação cuja construção é possivelmente contemporânea à do bem em estudo. 
 
Não foi possível visitar os cômodos e espaços internos, porém o interior do pavimento térreo 
pode ser visto desde a rua através dos caixilhos e aparentemente encontra-se em boas 
condições, com atualizações de materiais para utilização do espaço como salão de cabeleireiro. 

 

 

PRESERVAÇÃO PROPOSTA 

 
Acreditamos que o bem em tela não apresenta representatividade estadual, tendo sua 
preservação no âmbito municipal já garantida.  
 
Sugerimos à municipalidade a integração do bem em pauta com o conjunto de quatro imóveis 
adjacentes voltados para a Rua São Carlos - possivelmente com a desapropriação destes - e o 
imóvel imediatamente contíguo voltado para a Rua Dr. Salles de Oliveira, como parte de 
proposta de recuperação urbana e valorização da paisagem da área. (ver esquema anexo) 

 

 

RELAÇÃO COM O ENTORNO 

 
O edifício situa-se em área próxima aos trilhos das antigas estradas de ferro da Companhia 
Mogiana e Companhia Paulista de Estradas de Ferro, atualmente com concessão para a ALL, em 
região de ocupação originalmente industrial no município de Campinas. 
 
O bem localiza-se em lote de  esquina, em bairro com alguns edifícios de gabarito mais elevado e 
está separado da área central pela ferrovia, grande barreira que corta a cidade. Situado em 
frente à Praça Correia de Lemos para a qual também se volta um grande teatro hoje fechado 
(Teatro Municipal José de Castro Mendes), apresenta nos lotes adjacentes ao seu, imóveis 
possivelmente contemporâneos ao bem em questão, que poderiam integrar-se a este e assim 
compor uma paisagem urbana. (ver mapa anexo) 
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ANEXO I – PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO LOCAL 
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