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O Secretário da Cultura, com base nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei 149, de 
15-08-69 e Decreto 13.426, de 16-03-79, cujos artigos 134 e 149 permanecem em vigor 
por força dos artigos 187 e 193 do Decreto 20.955, de 1o-6-83, e considerando que o total 
da gleba onde está situada a casa-sede do Sítio do Capão, que pertenceu e abrigou o 
Regente Feijó, é parte integrante desse bem tombado pela Resolução SC. 18, de 14-8-84, 
porquanto repartir a mesma em lotes significará isolar a casa sede em área tipicamente 
urbana, eliminando suas características de implantação original, como área tipicamente 
rural, resolve: 

Artigo 1o – Fica definido que o bem cultural tombado pela  Resolução SC 18, de 14-
8-84, abrange toda a gleba situada na Av. Regente Feijó, 1295, no Bairro do Tatuapé, 
Jardim Anália Franco, nesta Capital contendo uma área total de 91.636,00 m2 delimitada 
pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 da planta anexa à presente dentro da qual se 
situam a sede do antigo Sítio do Capão, antiga Casa Bandeirista, típica rural paulista, que 
pertenceu ao Pe. Diogo Antônio Feijó, composta pela casa de taipa, acrescida de um 
segundo pavimento de tijolos e alas laterais formando pátios ou terreiros para café. 

 
Artigo 2o – Fica liberada a área envoltória do aludido imóvel para eventuais 

intervenções. 
 
Artigo 3o – 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 competente o conjunto em referência, para os devidos e legais efeitos. 

 
Artigo 4o – Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, e 

complementa a Resolução SC- 18, de 14-8-84. 
 
 
 


