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tombado, que é o que importa para o órgão. O Conselheiro Antonio 
Luiz de Lima Queiros comentou que se não se pode retirar uma 
árvore sem saber o que será plantado no lugar, um novo projeto 
precisa ser apresentado para que se tenha a ideia da ambiência 
mantida. O Conselheiro Victor Hugo Mori pontuou que a construção 
tem regras, que não se pode construir qualquer coisa, e que não há 
atribuição de valor direta ao imóvel. Não se pode impedir a demo-
lição do bem, o valor cultural não existe no objeto, existe o valor 
atribuído, uma convenção social. A diretora do GCRBT arquiteta 
Erika Hembik Borges Fioretti lembrou ao Conselho que o tomba-
mento é anterior ao conceito de ambiência, e que as análises se 
pautam no destaque e visibilidade dos bens tombados. Após discus-
sões, o Egrégio Colegiado deliberou, por 8 votos favoráveis, 7 con-
trários e 1 abstenção, o parecer da Conselheira Relatora, desfavorá-
vel a demolição do imóvel situado à Rua Barão da Motta Paes, 48, 
no município de Espírito Santo do Pinhal, por considerar o papel da 
área envoltória descrito na Declaração de Xi”an sobre a Conserva-
ção do entorno edificado, sítios e áreas do patrimônio cultural, 
tendo em conta a importância dessa área envoltória para a manu-
tenção do patrimônio ambiental urbano da Cidade em questão e o 
papel desta edificação para o mesmo. Ressaltamos que nova solici-
tação poderá ser encaminhada desde que seja acompanhada de um 
projeto para o lote, a fim de evitar uma lacuna na ambiência local. 
Processo 81254/2018 – Referente ao projeto de reforma em resi-
dência unifamiliar situada à Travessa Andyara Trench, 108, no 
município de Piracicaba. A Conselheira Flávia Brito do Nascimento 
procedeu a leitura de seu parecer. Após discussões, o Egrégio Cole-
giado deliberou aprovar, por unanimidade, o parecer da Conselheira 
Relatora, favorável ao projeto de reforma em residência unifamiliar, 
situada à Travessa Andyara Trench, 108, no município de Piracicaba; 
com as seguintes ressalvas: i) Deverão ser recuperadas, de fato, as 
proporções originais dos vãos referentes às janelas existentes nas 
fachadas a partir de exemplares da mesma tipologia ainda existen-
tes em algumas das unidades habitacionais da Vila Josefina. O 
interessado poderá consultar os levantamentos realizados pelo 
próprio Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura Muni-
cipal de Piracicaba, a fim de recompor as referidas envasaduras; ii) 
Deverão ser apresentadas as especificações das tintas e demais 
acabamentos que serão utilizados, principalmente nas fachadas do 
imóvel e que as cores sejam de tons claros. Informamos que para 
aposição de carimbo deverão ser protocoladas novas peças gráficas 
que considerem tais ressalvas, para que recebam a aposição do 
carimbo de aprovação do Condephaat. 3.2 – Processos para delibe-
ração com Destaque da Diretoria do GEI-UPPH. Processo 
01149/2013, Processo 01169/2014, Processo 00796/2001 – A dire-
tora do GEI, a historiadora Elisabete Mitiko Watanabe, informou que 
os três dossiês estão sendo encaminhados para ciência e ratificação 
do Conselho, por não possuírem informações completas para pros-
seguimento da instrução, e que, assim, considerando: i) Que dos 
autos não consta a documentação obrigatória, prevista na Portaria 
UPPH-1, de 12-3-2015; ii) O disposto no artigo 145 do Decreto 
13.426/79, que prevê: “Serão sumariamente arquivadas as propos-
tas de tombamento não sejam devidamente instruídas e justifica-
das”; propõe o arquivamento dos mesmos. Após discussões, o 
Egrégio Colegiado tomou ciência e ratificou o arquivamento dos 
referidos dossiês. Processo 35585/1997 – Referente ao estudo de 
tombamento da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do 
Carmo, nesta Capital. A diretora do GEI, a historiadora Elisabete 
Mitiko Watanabe, informou que o processo está vindo para ciência 
e ratificação do Conselho com relação ao termo publicado erronea-
mente em relação ao bem. Apesar de ter o tombamento ex officio 
pelo Iphan, o Condephaat tem o tombamento da Igreja, não apenas 
da Capela, e se faz necessária essa alteração, conforme constou da 
minuta de resolução aprovada às fls. 257 dos autos. Após discus-
sões, o Egrégio Colegiado tomou ciência e ratificou a correção do 
termo Capela para Igreja em relação a Resolução de Tombamento 
da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, nesta 
Capital. Processo 79375/2017 – Referente às obras realizadas na 
antiga Casa de Câmara e Cadeia de Mogi das Cruzes, situada na 
Rua Coronel Souza Franco, 993, no município de Mogi das Cruzes. A 
diretora do GEI, a historiadora Elisabete Mitiko Watanabe, informou 
que se refere a um pedido de dilação de prazo para a retirada do 
grafite, tendo em vista a deliberação do Condephaat que autorizou 
a pintura em grafite do bem tombado por dois anos. O Conselheiro 
Victor Hugo Mori ressaltou que na época foi contraria a deliberação, 
porque o bem é tombado e que a tinta que foi utilizada não permi-
tia o respiro das paredes, o que comprometeria a argamassa. A 
dilação de prazo não tem que ser dada, e tem que se abrir um auto 
de constatação. Após discussões, o Egrégio Colegiado deliberou, por 
05 votos favoráveis e 11 votos contrários, o pedido de dilação de 
prazo para a retirada da pintura realizada na antiga Casa de Câma-
ra e Cadeia de Mogi das Cruzes, situada na Rua Coronel Souza 
Franco, 993, no município de Mogi das Cruzes; restando por tanto 
indeferida e passível de ser submetida ao procedimento de multa. 
Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a 
sessão. Ata foi elaborada por mim, Carolina Pedro Soares, a qual 
será submetida à apreciação do Egrégio Colegiado.

 Comunicado
Ata 1937, da Sessão Ordinária realizada em 24-09-2018
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano dois mil e 

dezessete, com início às treze horas e trinta minutos, na sede do 
Condephaat, localizada na Rua Mauá 51, 3º andar, sob a Presidência 
do Profº Carlos Augusto Mattei Faggin e com a presença dos seguin-
tes Conselheiros: Ana Maria Moliterno Pena, André Figueiredo 
Rodrigues, Antonio Luiz Lima de Queiroz, Astolfo Gomes de Mello 
Araujo, Célia Regina B. P. Poeta, Egídio Carlos da Silva, Flávia Brito 
do Nascimento, Gildo Magalhães dos Santos Filho, Marcos Moliter-
no, Nilson Ghirardello, Pedro Taddei Neto, Sarah Feldman, Thaysa 
Louise Sanchez Pereira, Valéria Rossi Domingos; além da presença 
da arquiteta Erika Hembik Borges Fioretti, Diretora do Grupo de 
Conservação e Restauração de Bens Tombados, e da historiadora 
Elisabete Mitiko Watanabe, Diretora do Grupo de Estudos de Inven-
tário e Reconhecimento do Patrimônio Cultural e Natural realizou-se 
reunião do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológi-
co, Artístico e Turístico do Estado – Condephaat. A reunião foi 
secretariada por Carolina Pedro Soares, com a assessoria de Valéria 
Gonzaga Magalhães e Solange Ruiz Herczfeld. O Senhor Presidente 
abriu a sessão, saudando os Senhores Conselheiros. 1. Expediente 
– 1a) Comunicação e Justificativas de ausências de Conselheiros - 
Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Afonso Celso 
Pancini Pola, Cristina Meneguello, Dom Abade Matthias Tolentino 
Braga, Fábio André Uema Oliveira, Maria Tereza Duarte Paes, Matil-
de da Costa, Percival Tirapeli, Sideval Francisco Aroni, Victor Hugo 
Mori. 1b) Votos e Moções - não houve manifestação. 1c) Leitura 
abreviada de papéis para a ciência do Conselho e ulteriores provi-
dencias - não houve manifestação. 1d) Comunicações da Presidên-
cia – não houve manifestação. 1e) Comunicações da Vice Presidên-
cia – não houve manifestação. 1f) Comunicação dos Conselheiros 
– não houve manifestação. 1g) Comunicação do Grupo Técnico – 
não houve manifestação. 3. Ordem do Dia – 3.1 - Processos para 
Deliberação com Parecer favorável – 3.1.1-Bens Tombados ou em 
Estudo de Tombamento – O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, 
por unanimidade, os seguintes processos, referentes a solicitações 
de intervenções em bens tombados ou em estudo de tombamento, 
ressalvando que esta autorização não isenta o interessado de obter 
aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes: 
81322/2018 Centro Paula Souza, 72593/2014 Procuradoria da 
República em São Bernardo, 81209/2018 Faculdade de Medicina – 
USP. 3.1.2-Bairros e Áreas Tombados ou em Estudo de Tombamento 
– O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, os 
seguintes processos, referentes a solicitações de intervenções em 
Bairros e Áreas Tombadas ou em Estudo de Tombamento, ressalvan-
do que esta autorização não isenta o interessado de obter aprova-
ção de seu projeto nos demais Órgãos competentes: 80973/2018 
Construtora Bracco Ltda. 3.1.3-Núcleos Urbanos Tombados ou em 
estudo de Tombamento - O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, 
por unanimidade, os seguintes processos, referentes a solicitações 
de intervenções em Núcleos Urbanos Tombados ou em estudo de 
Tombamento, ressalvando que esta autorização não isenta o inte-

papéis diferentes. O tombamento serve para proteger as áreas 
naturais quando a área tem a ver com a preservação da memória, 
com a questão social, não apenas com os valores ambientais. E 
ainda, que há conselhos e ações eficazes, o Condephaat houve uma 
época em que havia área técnica especializada em área natural. 
Historicamente, o Conselho e a UPPH não se desenvolveu nessa 
área. É sempre difícil essa temática de atribuição de valor à área 
natural e relembrou o pioneirismo do órgão com Aziz Ab'Saber na 
preservação de áreas naturais. O Conselheiro Antonio Luiz de Lima 
Queiros pontuou que esse parecer se refere exclusivamente a este 
caso, e que não deve ser replicado a outros. Nesse caso de atributos 
específicos, a APA é mais efetiva na gestão. Pode-se usar da funda-
ção florestal para emissão de parecer técnico para áreas naturais. 
Após discussões, o Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por 15 
votos favoráveis e 01 abstenção, o parecer do Conselheiro Relator, 
pelo arquivamento do processo de estudo de tombamento do perí-
metro da Serra dos Cocais (deliberado na Sessão Ordinária de 
06-07-2015, ata 1799), nos municípios de Valinhos e Atibaia. Pro-
cesso 80549/2018 – Referente a regulamentação da área envoltória 
do Horto Florestal de Rio Claro, no município de Rio Claro. O Conse-
lheiro Nilson Ghirardello procedeu a leitura de seu parecer. Após 
discussões, o Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimida-
de, o parecer do Conselheiro Relator, desfavorável à alteração da 
regulamentação da área envoltória do Horto Florestal de Rio Claro, 
no município de Rio Claro, restando, portanto, em vigor a Resolução 
SC 44, de 03-06-2015, publicada no D.O. em 04-06-2015, Seção I, 
página 39. Inclusões – Processo 77706/2014 – Referente ao pedido 
de tombamento da Casa Grande, no município de Ribeirão Grande. 
A Conselheira Valéria Rossi Domingos procedeu a leitura do seu 
parecer. O Conselheiro Victor Hugo Mori pediu esclarecimentos em 
relação ao estado de conservação da Casa Grande e da propriedade. 
O Conselheiro Nilson Ghirardello questionou se a Casa Grande se 
encontra em área urbana. A Conselheira Valéria Rossi Domingos 
esclareceu que o estado do bem é razoável e que já há empresas 
que demonstram interesse na recuperação do bem, sendo que o 
imóvel é da prefeitura. Informou ainda, que a construção está pró-
xima da área urbana, construída em pau a pique e procedeu a lei-
tura dos considerandos da minuta da resolução de tombamento. O 
Arquiteto do GEI, José Antonio Chinelato Zagato, prestou esclareci-
mentos quanto à área envoltória, tendo em vista que o bem se 
encontra em área elevada e que a área envoltória, neste caso, seria 
apenas para garantir a ambiência, sem contraste com outras cons-
truções. Após discussões, o Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por 
unanimidade, o parecer da Conselheira Relatora, favorável ao tom-
bamento da Casa Grande, situada à Rua Antonio Brasiliense da 
Cruz, 22, esquina com a Rua José Aparecido da Cruz, município de 
Ribeirão Grande. Em seguida, deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta de Resolução de tombamento. Processo 75733/2014 – 
Referente ao Projeto de restauro da Estação da Luz, nesta Capital. A 
Conselheira Valéria Rossi Domingos procedeu a leitura de seu 
parecer. Em seguida, esclareceu que ter um projeto dos bombeiros 
aprovado não garante que não haverá incêndio, principalmente no 
que se trata das exposições temporárias, e por isso sugere que toda 
exposição temporária tenha que apresentar um responsável técnico 
civil e elétrico. A diretora do GCRBT arquiteta Erika Hembik Borges 
Fioretti informou que o fechamento do café e da livraria propostos 
objetiva garantir e retomar as circulações transversais primitivas da 
Estação e possíveis até a implantação do museu em 2008. O Con-
selheiro Nilson Ghirardello questionou quanto às coberturas. A 
diretora do GCRBT, arquiteta Erika Hembik Borges Fioretti esclare-
ceu parte da cobertura foi perdida no incêndio e sua reconstrução é 
uma solução mista de estrutura de madeira e metálica, proporcio-
nando maior amplitude do pé direito. Citou que o projeto já foi 
aprovado pelo Condephaat. O Senhor Presidente observou que em 
reunião com o Corpo de Bombeiros, quanto às exigências para 
edifícios tombados, foi destacado que a possível causa de incêndio 
tanto do auditório Simon Bolívar, quanto do Museu da Língua Por-
tuguesa, foi sobrecarga elétrica por conta de exposições temporá-
rias, e que tendo isso em vista, as exposições temporárias precisam 
ser aprovadas pelo Conselho com antecedência. A Conselheira Ana 
Maria Moliterno Pena sugeriu que seja encaminhado informativo ao 
Secretário e a UPPM, através de uma Deliberação Normativa sobre 
a necessidade de apresentação de responsável técnico pelas expo-
sições temporárias. Após esclarecimentos, o Egrégio Colegiado 
deliberou aprovar, por unanimidade, o parecer da Conselheira 
Relatora, favorável ao/à: i) Projeto de Restauro do Saguão Central e 
Saguão da Bilheteria Oeste; ii) Mudança da cor das epígrafes dos 
torreões e Retirada da arquibancada; iii) Reforço estrutural metálico 
na Ala Oeste e Abertura de arco duplo na extrema direita da Ala 
Leste; iv) Projeto executivo de arquitetura, com as ressalvas de que 
oportunamente deverão ser encaminhados: 1. Projeto de detalha-
mento de fechamento do café e da livraria, a permitir a circulação 
transversal leste e oeste independente do funcionamento do 
Museu; 2. Projeto de prevenção e combate a incêndio, para conhe-
cimento e deliberação deste órgão, tendo em vista o incêndio 
ocorrido em 2015. Em seguida, deliberou, por unanimidade, que 
seja minutada uma Deliberação Normativa sobre a necessidade de 
apresentação de responsável técnico pelas exposições temporárias 
em bens tombados por este Conselho, sendo encaminhado para 
ciência e deliberação do Colegiado. Processo 80676/2018 – Refe-
rente ao projeto de intervenção em parte da antiga Tecelagem Ítalo-
-Brasileira, situada à Rua Joli, 273, esquina com a Rua Manuel 
Vitorino, nesta Capital. A Conselheira Flávia Brito do Nascimento 
procedeu a leitura de seu parecer. A arquiteta do GEI, Adda A. P. 
Ungaretti esclareceu que a área técnica e o interessado estiveram 
em contato, mas que ainda assim o interessado não adequou o 
projeto, por ser a única solução projetual possível. Após discussões, 
o Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o parecer 
da Conselheira Relatora, desfavorável ao projeto de intervenção em 
parte da antiga Tecelagem Ítalo-Brasileira, situada à Rua Joli, 273, 
esquina com a Rua Manuel Vitorino, nesta Capital; tendo em vista 
que o projeto apresentado contraria frontalmente a Resolução de 
Tombamento SC-30 de 05-04-2018 e a idéia de preservação de 
espaços fabris, no qual o conjunto de edificações de diferentes 
temporalidades e sua composição e articulação física são essenciais 
como testemunhos da memória operária industrial, de fundamental 
relevância para a compreensão da História paulista. Processo 
80816/2018 – Referente ao projeto de restauro da Casa dos Funcio-
nários, edifício integrante do Conjunto da Estação Ferroviária de 
Pindamonhangaba. A Conselheira Flávia Brito do Nascimento pro-
cedeu a leitura de seu parecer. Após discussões, o Egrégio Colegiado 
deliberou aprovar, por unanimidade, o parecer da Conselheira 
Relatora, favorável ao projeto de restauro da Casa dos Funcionários, 
edifício integrante do Conjunto da Estação Ferroviária de Pindamo-
nhangaba, situada à Praça Barão Homem de Mello, s/n, no municí-
pio de Pindamonhangaba; com a ressalva contrária à remoção da 
argamassa das paredes externas. Processo 80817/2018 – Referente 
à demolição de imóvel situado à Rua Barão da Motta Paes, 48, no 
município de Espírito Santo do Pinhal. A Conselheira Flávia Brito do 
Nascimento procedeu a leitura de seu parecer. O Conselheiro Pedro 
Tadei ressaltou que as observações do parecer são interessantes, 
contudo, se o imóvel tem tanto interesse para preservação, ele 
deveria ser tombado e não área envoltória. A Conselheira Flávia 
Brito do Nascimento destacou que a área envoltória tem uma fun-
ção, e não é porque não é um imóvel tombado que não possui 
atributos a serem considerados para ambiência e a preservação 
daquele processo histórico, sendo que a não apresentação de um 
projeto para construção após a demolição é um agravante que pode 
levar a problema de ambiência no núcleo. A Conselheira Ana Maria 
Moliterno Pena colocou que, em primeiro lugar, a qualidade do bem 
não é analisável, é qualificador ao bem tombado e é o que precisa 
ser avaliado em relação ao bem. Observou que a não apresentação 
de projeto para o lote vazio não pode ser impeditivo de aprovação 
da demolição, e que o projeto para o lote terá que ser aprovado pelo 
Conselho. A Conselheira Sarah Feldman pediu esclarecimentos 
sobre a diferença entre o que está na área envoltória e o que está 
fora. Ou seja, qual seria o significado da área envoltória. A Conse-
lheira Ana Maria Moliterno Pena esclareceu que o que está em área 
envoltória só pode e tem que ser considerado em relação ao bem 

competente [Conselho], e o uso de pretextos para que a todo o 
momento se retorne a discussão superada, inclusive com ofensas 
proferidas por integrantes do Grupo Oficina, contra os Conselheiros 
e a Administração, em mais de uma oportunidade. Em relação ao 
documento do Secretário, destacou que não há mobilização da 
sociedade, como é citado na justificativa, senão o mencionado 
inconformismo, nem a proposta de um parque no local pode ser 
empecilho para que o Conselho delibere sobre a matéria que lhe 
compete. Ressaltou que a Secretaria não pode interferir no curso de 
um processo de deliberação, com voto já proferido, e que cabe ao 
Presidente do Conselho decidir sobre a realização de audiência 
pública, caso entenda necessário. 1d) Comunicações da Presidência 
– O Senhor Presidente deu ciência em relação a invasão por 300 
famílias, no terreno da Antiga Fábrica Labor. Em seguida, comunicou 
quanto à um artigo sobre a Casa de Vidro, com relação as arvores 
do terreno, com recomendação de que sejam cortadas. O Conselhei-
ro Nilson Ghirardello questionou se isso teria relação com o projeto 
que chegou a ser apresentado a este Conselho com relação à Casa 
de Vidro. A diretora do GCRBT arquiteta Erika Hembik Borges Fioret-
ti ressaltou que análise do projeto de construção do anexo pelo 
Condephaat resultou em comunique-se ao interessado, de modo 
que se adequasse os revestimentos e fechamentos das construções. 
A Conselheira Valéria Rossi Domingos observou que em breve 
haverá uma apresentação do Museu Paulista que também tratará 
da retirada de exemplares arbóreos da lateral do edifício, que oca-
sionou infiltrações. 1e) Comunicações da Vice Presidência – A Con-
selheira Valéria Rossi Domingos deu ciência em relação as ativida-
des da Jornada do Patrimônio, e fez uma moção de agradecimento 
para os funcionários Luis Alberto Oliveira e Carlos Eduardo Salguei-
rosa de Andrade pela arte visual do evento e aos técnicos que par-
ticiparam das oficinas do patrimônio nos municípios participantes: 
Lauro Avila Pereira, Antonio Luis Zerbeto Rocha, Elisabete Mitiko 
Watanabe, Elizeu Marcos Franco, Erika Hembik Borges Fioretti, José 
Antonio Chinelato Zagato, Deborah Regina Leal Neves, Adda Ales-
sandra Piva Ungaretti, Amanda Walter Caporrino, Silvia Ferreira 
Santos Wolf e Carolina Pedro Soares. Por fim, solicitou a inclusão do 
processo 77706/2016, referente ao pedido de tombamento da Casa 
Grande, no município de Ribeirão Grande, no que foi acolhida pelos 
Conselheiros presentes. 1f) Comunicação dos Conselheiros – O 
Conselheiro Antonio Luiz Lima de Queiroz, esclareceu a questão das 
árvores comunicadas da Casa de Vidro e do Museu Paulista. Salien-
tou que é importante pensar na diferença entre os espécimes, e que 
existem vegetações mais agressivas, como por exemplo, benjamins, 
eucaliptos e abacateiros. O individuo arbóreo pode ser cortado e 
substituído por outro mais adequado ao ambiente, sem que se 
perca massa arbórea. O Senhor Presidente solicitou ao Conselheiro 
que envie a este Órgão uma lista de exemplares arbóreos que 
podem ser substituíveis e por quais. A Conselheira Flávia Brito pediu 
a inclusão dos processos 80676/2018, 80816/2018, 80817/2018, 
81254/2018, no que foi acolhida pelos Conselheiros presentes. 1g) 
Comunicação do Grupo Técnico – O Diretor do GEI, o arquiteto Eli-
zeu Marcos Franco, informou o atendimento quanto ao processo 
80355/2018, que trata da prospecção arqueológica solicitada pelo 
Conselho como condicionante a autorização do alagamento da 
área, que já foi determinada a empresa que irá realizar o levanta-
mento. 1h) Aprovação das Atas - Foram aprovadas, por unanimida-
de, as Atas 1934 e 1935 de 10-09-2018. 1i) Depoimento de ex pre-
sidente José Eduardo de Assis Lefevre – Agradece a iniciativa da 
presidência de que os ex presidentes deem os depoimento por conta 
dos 50 anos. Usa o texto Questões contemporâneas de preservação. 
In: SALCEDO, Rosio Fernández Baca; BENINCASA, Vladimir.. (Org.). 
Questões contemporâneas: patrimônio arquitetônico e urbano. 1ed.
Bauru, SP: Canal 6, 2017, v. 1, p. 13-26, anteriormente distribuídos 
aos Conselheiros para conhecimento. Agradece a possibilidade de 
fala e se despede. 1j) Oitiva - Processo 75819/2016 – Referente ao 
projeto para implantação de loteamento à Estrada Municipal, s/nº, 
Fazenda Tupy, Bairro Estufa, no município de Ubatuba. O engenheiro 
Rafael Ricardo Irineu, observou que o empreendimento está em 
processo de licenciamento há dez anos, passando em seguida a 
apresentar o projeto. Em relação às cotas de proteção, mostrou que 
não houve alteração na área desde o inicio do loteamento, que 
sempre foram respeitadas as regras para não gerar infrações. Des-
tacou que é o primeiro loteamento de Ubatuba que está sendo 
aprovado pela Lei Federal 6766/79, de forma regular. Em seguida, 
informou quanto a uma mudança na versão do projeto inicial, que 
contava com 804 lotes, e que após diversas alterações, balizadas, 
também, por pareceres da CETESB, a última versão conta com 263 
lotes, sendo que a área está toda fora do tombamento e abaixo da 
cota 40. Já foi aprovado no DAEE, GRAPROHAB, CETESB, SABESP. O 
Conselheiro Nilson Ghirardello questionou quanto as taxas de 
aproveitamento e ocupação do empreendimento. A Conselheira 
Sarah Feldman questionou quanto às ligações do loteamento com 
a área urbana. O Conselheiro Antonio Luiz Lima de Queiroz pergun-
tou se o empreendimento está fora da área tombada. O engenheiro 
Rafael Ricardo Irineu esclareceu que o empreendimento segue o 
padrão da legislação municipal, em relação a gabarito e recuos; e 
salientou que o projeto está todo em área envoltória, abaixo da cota 
40. 3. Ordem do Dia – 3.1 - Processos para Deliberação com Parecer 
de Conselheiro Relator – Processo 79429/2017 – Referente à demo-
lição total do existente e o projeto de construção de edificação de 
estabelecimento de ensino, em imóvel situado à Rua Traipu, 351, 
nesta Capital. O Conselheiro Victor Hugo Mori procedeu a leitura de 
seu parecer. Após discussões, o Egrégio Colegiado deliberou aprovar, 
por unanimidade, o parecer do Conselheiro Relator, favorável à 
demolição total do existente e o projeto de construção de edificação 
de estabelecimento de ensino, em imóvel situado à Rua Traipu, 351, 
nesta Capital. Processo 80082/2017 – Referente ao projeto de 
construção de edifício na Avenida Nove de Julho, 5358, nesta Capi-
tal. O Conselheiro Victor Hugo Mori procedeu a leitura de seu 
parecer. Após discussões, o Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por 
unanimidade, o parecer do Conselheiro Relator, favorável ao projeto 
de construção de edifício na Avenida Nove de Julho, 5358, nesta 
Capital. Processo 80476/2018 – Referente ao projeto de construção 
de centro de apoio offshore, em imóvel situado à Avenida Paulo 
Eduardo Castrucci, s/n, Marinas, no município do Guarujá. O Conse-
lheiro Victor Hugo Mori procedeu a leitura de seu parecer. A Conse-
lheira Sarah Feldman pediu informações quanto ao uso da edifica-
ção. O Conselheiro Victor Hugo Mori pontuou que não fica claro 
qual será o uso, contudo se encontra na marina e tem um projeto 
bem feito em relação ao traçado. Após discussões, o Egrégio Cole-
giado deliberou aprovar, por 14 votos favoráveis e 02 abstenções, o 
parecer do Conselheiro Relator, favorável ao projeto de construção 
de centro de apoio offshore, em imóvel situado à Avenida Paulo 
Eduardo Castrucci, s/n, Marinas, no município do Guarujá. Processo 
26334/1988 – Referente ao tombamento do conjunto formado pela 
Igreja do Imaculado Coração de Maria e pelo Colégio Clarentiano, 
situados à Rua Jaguaribe, 735, nesta Capital. O Conselheiro Gildo 
Magalhães procedeu a leitura de seu parecer. A Conselheira Ana 
Maria Moliterno Pena observou estranhamento em relação a intem-
pestividade do recurso. Após discussões, o Egrégio Colegiado deli-
berou aprovar, por unanimidade, o parecer do Conselheiro Relator, 
desfavorável ao recurso interposto quanto ao tombamento do 
conjunto formado pela Igreja do Imaculado Coração de Maria e pelo 
Colégio Clarentiano, situados à Rua Jaguaribe, 735, nesta Capital, 
tendo em vista que ambos formam uma unidade arquitetônica, 
independentemente de sua individuação administrativa. Processo 
65326/2011 – Referente ao estudo de tombamento do perímetro da 
Serra dos Cocais, nos municípios de Valinhos e Atibaia. O Conselhei-
ro Antonio Luiz de Lima Queiros procedeu a leitura de seu parecer. 
O Conselheiro Nilson Ghirardello questionou se o posicionamento 
da UPPH também é pelo arquivamento. O Conselheiro Antonio Luiz 
de Lima Queiros observou que não há um parecer conclusivo justa-
mente pela dificuldade de delimitação da área. O Conselheiro Egidio 
Carlos da Silva elogiou o parecer do Conselheiro, e destacou que se 
trata de um caso típico em que já há outras legislações que melhor 
atendem a salvaguarda dos valores do local e que o tombamento 
seria desnecessário, sendo que a única repercussão seria financeira. 
A Conselheira Flávia Brito do Nascimento expressou preocupação 
em se comparar a legislação ambiental e o tombamento, que tem 

considerando: i) Que dos autos não consta a documentação 
obrigatória, prevista na Portaria UPPH-1, de 12-3-2015; II) O 
disposto no artigo 145 do Decreto 13.426/79, que prevê: “Serão 
sumariamente arquivadas as propostas de tombamento não 
sejam devidamente instruídas e justificadas”.

Processo 01149/2013
Interessado: Anselmo Ap. Selingardi Jr.
Deliberação: O Egrégio Colegiado tomou ciência e rati-

ficou o arquivamento do dossiê preliminar, por não possuir 
informações completas para prosseguimento da instrução, 
considerando: i) Que dos autos não consta a documentação 
obrigatória, prevista na Portaria UPPH-1, de 12-3-2015; ii) O 
disposto no artigo 145 do Decreto 13.426/79, que prevê: “Serão 
sumariamente arquivadas as propostas de tombamento não 
sejam devidamente instruídas e justificadas”.

Processo 01169/2014
Interessado: Camara Municipal de Águas da Prata
Deliberação: O Egrégio Colegiado tomou ciência e rati-

ficou o arquivamento do dossiê preliminar, por não possuir 
informações completas para prosseguimento da instrução, 
considerando: i) Que dos autos não consta a documentação 
obrigatória, prevista na Portaria UPPH-1, de 12-3-2015; ii) O 
disposto no artigo 145 do Decreto 13.426/79, que prevê: “Serão 
sumariamente arquivadas as propostas de tombamento não 
sejam devidamente instruídas e justificadas”.

Processo 35585/1997
Interessado: Condephaat/UPPH
Deliberação: O Egrégio Colegiado tomou ciência e ratificou 

a correção do termo Capela para Igreja em relação à Resolução 
de Tombamento da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora 
do Carmo, situado à Avenida Rangel Pestana, 230, nesta Capital.

Processo 79375/2017
Interessado: Condephaat
Deliberação: O Egrégio Colegiado deliberou, por 05 votos 

favoráveis e 11 votos contrários, o pedido de dilação de prazo 
para a retirada da pintura realizada na antiga Casa de Câmara e 
Cadeia de Mogi das Cruzes, situada na Rua Coronel Souza Fran-
co, 993, no município de Mogi das Cruzes, restando, portanto, 
indeferido o pedido.

 Comunicado
Ata 1936, da Sessão Ordinária realizada em 24-09-2018
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano dois mil e 

dezessete, com início às nove horas e trinta minutos, na sede do 
Condephaat, localizada na Rua Mauá 51, 3º andar, sob a Presidência 
do Profº Carlos Augusto Mattei Faggin e com a presença dos seguin-
tes Conselheiros: Ana Maria Moliterno Pena, André Figueiredo 
Rodrigues, Antonio Luiz Lima de Queiroz, Astolfo Gomes de Mello 
Araujo, Célia Regina B. P. Poeta, Egídio Carlos da Silva, Flávia Brito 
do Nascimento, Gildo Magalhães dos Santos Filho, Marcos Moliter-
no, Nilson Ghirardello, Pedro Taddei Neto, Sarah Feldman, Thaysa 
Louise Sanchez Pereira, Valéria Rossi Domingos, Victor Hugo Mori; 
além da presença da arquiteta Erika Hembik Borges Fioretti, Direto-
ra do Grupo de Conservação e Restauração de Bens Tombados, e da 
historiadora Elisabete Mitiko Watanabe, Diretora do Grupo de 
Estudos de Inventário e Reconhecimento do Patrimônio Cultural e 
Natural realizou-se reunião do Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado – Condepha-
at. A reunião foi secretariada por Carolina Pedro Soares, com a 
assessoria de Valéria Gonzaga Magalhães e Solange Ruiz Herczfeld. 
O Senhor Presidente abriu a sessão, saudando os Senhores Conse-
lheiros. 1. Expediente – 1a) Comunicação e Justificativas de ausên-
cias de Conselheiros - Foram justificadas as ausências dos Conse-
lheiros Afonso Celso Pancini Pola, Cristina Meneguello, Dom Abade 
Matthias Tolentino Braga, Fábio André Uema Oliveira, Maria Tereza 
Duarte Paes, Matilde da Costa, Percival Tirapeli, Sideval Francisco 
Aroni. 1b) Votos e Moções - não houve manifestação. 1c) Leitura 
abreviada de papéis para a ciência do Conselho e ulteriores provi-
dencias – Processo 81840/2018: ciência ao Conselho das correções 
referentes à retificação de resoluções, conforme segue: 72097/14 - 
Asilo Colônia Pirapitingui (Resolução SC-066 de 19-12-2017) - Subs-
tituição dos mapas e correção do nome do logradouro; 79686/17 - 
Edifício do Centro Cultural Banco do Brasil (Resolução SC-040 de 
02-09-2004) - Texto inconcluso no Artigo 2º; erro de data do 
Decreto 20.955; 62135/10 - Área Envoltória do Parque Trianon 
(Resolução SC-104 de 01-11-2013) - Correção de endereço; 
74720/15 - Área Envoltória da Reserva Florestal Fundação José 
Pedro de Oliveira (Resolução SC-119 de 31-10-2016) - Substituir 
denominações: “pela SANASA’’ por “pela prestadora e serviços 
públicos de água e esgoto correspondente; “Conselho de Adminis-
tração da Fundação José Pedro de Oliveira” por “Fundação José 
Pedro de Oliveira”; 59930/09 - Estação Ferroviária de Botucatu 
(Resolução SC-091 de 11-10-2012) - Correção da numeração de 
incisos; 24271/85 - Estação Ferroviária de Piquete (Resolução de 
SC-009 de 21-01-2014) -Correção do nome do logradouro; 
49177/04 - Casa de Campo de Victor Brecheret (Resolução SC-097 
de 01-11-2012) - Mapas não foram incluídos; incluir endereços do 
bem; 42095/01- Conjunto Ferroviário Central de Araçatuba (Resolu-
ção SC-043 de 16-07-2012) - Correção do endereço; 59930/09 - 
Conjunto Ferroviário de Botucatu (Resolução SC-91 de 17-10-2012) 
- Correção em numeração dos bens listados no tombamento. Pro-
cesso 81324/2018: ciência do Condephaat do Relatório Final de 
Projeto de Diagnóstico e Prospecção na área de arqueologia confor-
me deliberação de 15-12-2014, expressa na ATA 1780, relacionada 
à obra de Reforço Estrutural do Cais, entre os Armazéns 12A e 23, 
na Margem Direita do Porto de Santos. Processo 78193/2017: ciên-
cia do Condephaat dos termos do Ofício GPG 180/2018 enviado ao 
GAEMA pela Procuradoria Geral do Estado referente aos questiona-
mentos relativos as deliberações do Condephaat acerca dos pedidos 
de lavra e mineração. Considerando a Deliberação Normativa Con-
dephaat-1 de 05-07-2016, que dispõe sobre a autorização para 
realização de eventos temporários, temos as seguintes autorizações: 
• Processo 81298/2018: evento “Semana de Arte” no Parque Ibira-
puera a ser realizado de 31/8 a 3/9/18 à Av. Pedro Álvares Cabral s/
nº, Ibirapuera, Capital; • Processo 81438/2018: 11ª edição do Festi-
val Paulista de Circo” a ser realizado de 5 a 9 de Setembro de 2018 
no Engenho Central, em Piracicaba, tombado conforme a Resolução 
SC-92 de 25-08-2014; • Processo 81445/2018: evento temporário 
- ligado à 33ª Bienal - a ser realizado nos dias 2, 5 e 6 de Setembro 
de 2018 no prédio da Fundação Bienal e área externa próxima, 
integrantes do tombamento do Parque do Ibirapuera (Resolução SC 
1 de 18-12-1992); • Processo 81124/2018 regularização do evento 
“FUNDABOM – Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros do 
Estado de São Paulo” ocorrido nos dias 21 e 22-04-2018 no Parque 
da Independência, tombado conforme a Resolução SC de 02-04-
1975; • Processo 81578/2018: evento “Museu do Ipiranga em festa 
2018” a ser realizado de 7 a 9 de Setembro de 2018 no Parque da 
Independência, em São Paulo, tombado conforme a Resolução de 
02-04-1975. Processo 81800/2018: ciência ao Condephaat quanto 
à decisão do Secretário que dispõe sobre o acolhimento da solicita-
ção do Vereador Gilberto Natalini, para que seja realizada Audiência 
Publica no caso dos projetos da área envoltória do Teatro Oficina 
(processos 71370/2014 e 71314/2014). Em seguida, o Senhor Presi-
dente salientou que a audiência publica não transfere a responsabi-
lidade do Condephaat de deliberação sobre o assunto, mesmo 
sendo prerrogativa do Secretário determinar que aconteça. A Con-
selheira Ana Maria Moliterno Pena destacou que já houve uma 
audiência publica e que houve uma deliberação após isto, e que o 
que se está deliberando agora é apenas um projeto modificativo, e 
que do ponto de vista processual, a audiência publica já estaria 
superada. O Conselheiro Egidio Carlos da Silva pontuou que, ainda 
que esteja eventualmente definida realização audiência, é necessá-
rio que sejam feitam algumas ponderações. Colocou que o primeiro 
relato que fez no processo foi em 2011, quando já havia decisão 
judicial para a construção dos edifícios. Não se justifica uma audiên-
cia pública, quando foi proferido voto pelo Relator, e houve um 
pedido de vista, havendo autorização para construir, por decisão do 
Conselho, cujo projeto já se encontra aprovado, tratando-se, agora, 
somente de pequenas modificações exigidas pelo IPHAN. Pontuou 
que o que ocorre é uma não aceitação da deliberação do órgão 
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