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

ATA DA 5ª RO  

Ata da quinta reunião do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP (sic). Aos 
quatorze dias do mês de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito, às 
dezesseis horas, na sede do Departamento do Patrimônio Histórico, na Rua da 
Figueira, 77, realizou-se a quinta reunião do Conselho Municipal de Preservação 
do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – 
CONPRESP (sic), presentes o Presidente Emilio Augusto Machado Julianelli e os 
Conselheiros César Arruda Castanho, Hussain Aref Saab e Edmundo Dantes 
Nascimento. Ausentes os Conselheiros José Eduardo Martins Cardoso, Paulo 
Eduardo Brandileone, Marcos José Carrilho e Michel Haddad. Dando início à 
reunião fez ver o Presidente aos Conselheiros presentes a inexistência de 
“quorum”, na forma regimental, de tal sorte que ficou prejudicada a apreciação das 
questões constantes da pauta. Propôs, então, fosse marcada nova reunião para o 
dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito, às dezesseis horas, 
quando serão debatidas as matérias arroladas na respectiva pauta, a ser 
elaborada oportunamente, e mais as matérias previstas para esta reunião, cujo 
exame ficou prejudicado pela falta de “quorum”, tendo sido a proposta aprovada 
por unanimidade. A seguir, estando presente à reunião, como convidado o 
arquiteto Clayton Ferreira Lino, autor da proposta de tombamento do imóvel da 
Avenida Angélica, 2.435 (incluindo móveis), e tendo ele trazido “slides” da casa e 
dos móveis e utensílios que a guarnecem, para serem exibidos ao Conselho, 
propôs o Presidente aos Conselheiros que fosse realizada a exibição dos “slides”, 
tendo aceitação unânime, dirigindo-se todos ao auditório existente na “Casa das 
Retortas”, onde se procedeu à referida exibição. A seguir, franqueou o Presidente 
a palavra aos Conselheiros, e não havendo quem dela quisesse fazer uso, deu por 
encerrada a reunião, determinando que eu, Cecília Aparecida de Meneses, 
Secretaria Executiva do Conselho, lavrasse esta Ata, que vai assinada por mim – 
Cecília A. de Meneses – e por todos os presentes. 
Emilio Augusto Machado Julianelli – Presidente (assinatura) 
César Arruda Castanho (assinatura) 
Hussain Aref Saab (assinatura) 
Edmundo Dantès Nascimento (assinatura)    
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