
CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
CULTURAL E AMBIENTAL DA CIDADE DE SÃO PAULO - CONPRESP  

ATA DA 1ª RO   

Aos vinte dias do mês de outubro de mil, novecentos e oitenta e oito, no Gabinete 
da Secretaria Municipal de Cultura, na Rua Pires da Mota, número oitocentos e 
trinta e oito, sétimo andar, realizou-se a primeira reunião do Conselho Municipal 
de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São 
Paulo – CONPRESP, presentes os Conselheiros Emílio Augusto Machado 
Julianelli, César Arruda Castanho, José Eduardo Martins Cardoso, Paulo Eduardo 
Brandileone, Hussain Aref Saab e Edmundo Dantes Nascimento, que indicaram o 
Conselheiro César Arruda Castanho para presidir a reunião até a eleição do 
presidente do Conselho. Assumindo esta função, o Conselheiro César Arruda 
Castanho, ressaltando a importância dos trabalhos do colegiado, consultou os 
Conselheiros se a eleição do presidente deveria ser procedida por aclamação ou 
escrutínio secreto. Aprovada a escolha por aclamação, pediu a palavra o 
Conselheiro Hussain Aref Saab, que sugeriu para a presidência o Conselheiro 
Emílio Augusto Machado Julianelli, cujo nome foi aclamado pelos presentes, por 
unanimidade, tornando-se, assim, o presidente do Conselho, que lhe deu posse. 
Assumindo a direção dos trabalhos o Presidente eleito manifestou seu 
agradecimento pela honraria recebida, externando o compromisso de exercer 
suas funções com seu máximo empenho e manifestando a certeza de que todos, 
pela sua capacidade e dedicação, darão ao Conselho plena colaboração para 
alcançar os seus relevantes objetivos. Ato contínuo, o presidente lembrou a 
necessidade de elaboração do regimento interno do Conselho, propondo a 
escolha de um relator para tanto, e indicando o Conselheiro César Arruda 
Castanho, cujo nome foi aprovado por unanimidade. A seguir, designou nova 
reunião para o dia vinte e sete de outubro de mil, novecentos e oitenta e oito, às 
dezessete horas, no Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, com a 
concordância dos presentes. Pediu a palavra o Conselheiro César Arruda 
Castanho para participar ao Conselho que encaminhará ao Senhor Presidente 
minuta do projeto de Regimento até o dia vinte e cinco de outubro de mil, 
novecentos e oitenta e oito, para apreciação prévia dos Senhores Conselheiros. 
Pediu a palavra o Conselheiro Edmundo Dantes Nascimento para sugerir a 
expedição de documento de identificação dos Conselheiros, e o Conselheiro 
Hussain Aref Saab solicitou que se fornecesse a cada um dos membros do 
Conselho dossiê contendo toda a legislação pertinente ao CONPRESP. O Senhor 
Presidente decidiu que a primeira proposta será debatida na próxima reunião e, 
quanto à segunda, informou que serão encaminhados dossiês a todos os 
membros do Conselho. Franqueada a palavra, e não havendo quem dela quisesse 
fazer uso, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião determinando que eu, 
Cecília Aparecida de Meneses, Assistente Jurídico do Departamento do 
Patrimônio Histórico, presente a convite dos membros do Conselho, para 
secretariar a reunião, lavrasse esta Ata, que vai assinada por mim – Cecília A. de 
Meneses – e pelos senhores Conselheiros presentes. 
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