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

ATA DA 2ª RO   

Aos vinte e sete 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 segunda reunião do 
Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental 
da Cidade de São Paulo – CONPRESP, às dezessete horas, presentes o 
presidente Emílio Augusto Machado Julianelli e os Conselheiros César Arruda 
Castanho, José Eduardo Martins Cardoso, Paulo Eduardo Brandileone, Edmundo 
Dantès Nascimento e Michel Haddad. Ausentes os Conselheiros Hussain Aref 
Saab e Marcos José Carrilho, justificadamente. Dando início à reunião o 
Presidente comunicou ao Conselho o recebimento dos seguintes documentos: 
Ofício nº 01/88 do Conselheiro César Arruda Castanho, encaminhando minuta do 
regimento ao Presidente, e telegrama firmado pelo Presidente do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil – IAB – Departamento de São Paulo, justificando a ausência 
do Conselheiro Marcos José Carrilho, que estará em viagem ao exterior até vinte 
de dezembro de mil, novecentos e oitenta e oito; e a expedição dos Ofícios de 
números 01 a 07/88, da Presidência do Conselho, encaminhando aos 
Conselheiros a minuta do regimento. A seguir, propôs fosse discutida a minuta do 
regimento Interno do Conselho, que recebeu as seguintes sugestões de alteração: 
pelo Conselheiro Paulo Eduardo Brandileone – (dúvida) quanto à eleição do 
suplente, esclarecida pelo presidente; quanto ao “quorum” do Conselho, fixando-o 
em dois terços de seus membros, ao invés de quatro (não aceita, por força de 
imperativo legal); quanto ao parágrafo primeiro do artigo sexto, dúvida quanto ao 
“quorum”, sugerindo que fosse fixado em “metade dos membros do Conselho” 
(não aceita); quanto ao artigo quatorze, inserção de complementação (aceita por 
unanimidade), ficando assim redigido: “artigo quatorze – O Presidente do 
Conselho será substituído por seu suplente, na forma do parágrafo único do artigo 
terceiro e, na hipótese de impedimento deste, pelo Conselheiro mais idoso”; pelo 
Conselheiro José Eduardo Martins Cardoso – quanto à hipótese de impedimento 
de algum dos Conselheiros, acréscimo de parágrafo único ao artigo quarto (aceita 
por unanimidade), ficando assim redigido: “Parágrafo único – Nas hipóteses de 
licença ou afastamento temporário de qualquer dos Conselheiros, aceitas pelo 
Conselho, reduz-se o “quorum” na proporção dos Conselheiros presentes, sendo 
certo que essa redução sé será válida para a reunião seguinte àquela em que 
ocorrer”; quanto à figura do impedimento, pleiteada sua definição (aceita por 
unanimidade; redação final como parágrafo único do artigo 10: “Parágrafo único – 
Configura impedimento legal qualquer situação do Conselheiro que seja 
incompatível com os objetivos e fins do Conselho”); quanto ao artigo quinze, 
pleiteada a exclusão da expressão “ausência justificada” (aceita por unanimidade). 
Proposta de revisão da legislação pertinente ao Conselho, especialmente as leis 
números dez mil e trinta e dois, de vinte e sete de dezembro de mil, novecentos e 
oitenta e cinco, e dez mil duzentos e trinta, de dezesseis de dezembro de mil 



novecentos e oitenta e seis; quanto ao artigo quarto, “caput”, proposta a alteração 
do “quorum” mínimo para constituição do Plenário (aceita por unanimidade – 
redação final: “Artigo quarto – O Plenário é constituído pelo Conselho reunido, 
presente a maioria absoluta de seus membros”); pelo Conselheiro Edmundo 
Dantès Nascimento – quanto ao artigo oitavo inciso treze, o acréscimo dos 
números das leis que prevêem as sanções (aceita por unanimidade – redação 
final: “Inciso treze – Arbitrar e aplicar as sanções previstas na Lei número dez mil 
e trinta e dois, de vinte e sete de dezembro de mil, novecentos e oitenta e cinco, 
com as alterações introduzidas pela Lei número dez mil, duzentos e trinta e seis, 
de dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis”); quanto ao artigo 
dezoito, “caput”, acréscimo de outra forma de convocação do Conselho (aprovada 
por unanimidade – redação final: “Artigo dezoito – O Conselho reunir-se-á 
ordinariamente duas vezes ao mês e extraordinariamente sempre que necessário, 
por convocação do presidente ou pela maioria absoluta de seus membros”). Em 
seguida, encerradas as discussões, propôs o presidente fosse colocado em 
votação o regimento Interno, com as alterações indicadas, tendo sido aprovado 
por unanimidade, passando então o Presidente às seguintes questões: 
distribuição dos processos nº 43-000.632-88*06 ao Conselheiro José Eduardo 
Martins Cardoso e do expediente encartado pelo ofício número GP-1166/88 ao 
Conselheiro César Arruda Castanho, cuidando ambos de propostas de 
tombamento, o primeiro da Casa número quarenta e dois da Avenida brigadeiro 
Luiz Antonio e o segundo do estádio do Pacaembu; proposta a eleição do suplente 
do Presidente, sugerindo o Conselheiro Paulo Eduardo Brandileone (eleito por 
aclamação, unanimemente); proposta a expedição de Ofícios ao SPHAN e ao 
CONDEPHAAT para obtenção da relação de bens já tombados por esses dois 
órgãos, a serem tombados, de ofício, pelo Conselho (aceita por unanimidade); 
proposta de publicidade da instalação do Conselho (aceita por unanimidade); 
incumbir o Conselheiro Edmundo Dantès do Nascimento de providenciar a forma 
de identificação dos Conselheiros, tendo o Conselheiro César Arruda Castanho 
assumido tal tarefa; designação de nova reunião do Conselho para o dia dois de 
novembro de mil novecentos e oitenta e oito, às dezessete horas, na sede do 
DPH, na Rua da Figueira, setenta e sete, solicitando fosse dispensada a 
convocação escrita dos Conselheiros (aceita por unanimidade); proposta a 
Assistente Jurídica do DPH, Cecília Aparecida de Meneses, para exercer a 
secretaria Executiva do Conselho (aceita por unanimidade); proposta nova 
redação para o Parágrafo único do artigo quarto (aceita por unanimidade – 
redação final: “Nas hipóteses de licença ou afastamento temporário de qualquer 
dos Conselheiros, aceitas pelo Conselho, reduz-se o “quorum” a partir da reunião 
seguinte”.) Colocada em votação esta Ata, foi dada por aprovada, por 
unanimidade, e franqueada a palavra e não havendo quem dela quisesse fazer 
uso, deu o Presidente, por encerrada a reunião, determinando que eu, Cecília 
Aparecida de Meneses, lavrasse esta Ata, que vai assinada por mim – Cecília A. 
de Meneses – e por todos os presentes. 
Emílio Augusto Machado Julianelli 
César Arruda Castanho 
José Eduardo Martins Cardoso 
Paulo Eduardo Brandileone 



Hu, digo, Edmundo Dantès Nascimento 
Michel Haddad  
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