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

ATA DA 6ª RO  

Ata da sexta reunião do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP (sic). Aos 
vinte 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, 
setenta e sete, realizou-se a sexta 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, ressaltou o Presidente a ausência de “quorum” para a tomada de 
resoluções, passando, então, aos demais itens da pauta. Determinou à Secretaria 
Executiva que efetuasse a leitura das Atas das quarta e quinta reuniões do 
Conselho, que foram aprovadas por unanimidade. Passou, então, o Presidente, a 
efetuar as comunicações previstas na pauta. Após, distribuiu o processo nº 10-
013.376-88*70 e seus acompanhantes (requerimento s/n}/88 – Américo José 
Sammarone e outros; requerimento s/n/88 – José Hilário Sammarone Júnior; 
requerimento s/n/88 – Ruy Pereira de Queiroz e outros;  requerimento s/n/88 – 
Jockey Club de São Paulo; processo nº 08-002.481-88*11 – Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia – todos tendo como objeto  impugnação do tombamento do 
Conjunto Arquitetônico do Largo de São Francisco, de que trata o processo 
principal, ao Conselheiro Edmundo Dantès Nascimento, designando-o como 
relator, e esclarecendo que a apreciação da matéria pelo Conselho decorre da 
determinação contida no Ofício J.Q. nº 1.179/88, já que o tombamento do 
Conjunto Arquitetônico do Largo de São Francisco foi efetuado pelo Decreto nº 
26.360, de 08 de julho de 1988. A seguir, distribuiu os memorandos ATL nº 398/88 
e 402/88 ao Conselheiro Hussain Aref Saab, designando-o relator da matéria 
versada nesses expedientes. Pedindo a palavra, o Conselheiro César Arruda 
Castanho propôs fosse coletada toda a legislação existente acerca da criação, 
funcionamento e atribuições do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN e do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Ambiental e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT (sic) para coteja-
las com a legislação pertinente ao CONPRESP, a fim de que se possa aperfeiçoar 
esta última. A proposta foi aceita por unanimidade, tendo o Presidente incumbido 
a Secretária executiva de realizar a tarefa. Pediu a palavra, então, o Conselheiro 
Edmundo Dantes Nascimento, para solicitar ao Presidente fossem os 
Conselheiros instados a comparecer às reuniões, de tal sorte que haja “quorum” 
para a tomada de resoluções, evitando-se o acúmulo de processos e a 
procrastinação de seus andamentos. Propôs o Presidente fosse o pleito colocado 
em votação, acrescentando a determinação de que das atas das reuniões 
constem as ausências dos Conselheiros – justificadas ou não, que foi aprovada 
unanimemente. Ato contínuo, informou o Presidente aos Conselheiros presentes 



que o Conselheiro José Eduardo Martins Cardoso deverá ocupar a Secretaria de 
Governo Municipal na próxima administração, que terá início em 1º de janeiro de 
1989, propondo então fosse ele parabenizado, em nome do Conselho, augurando-
se-lhe  êxito no exercício de suas novas funções. Aprovada unanimemente a 
proposta, incumbiu o Presidente a Secretária executiva de expedir o ofício 
respectivo. Após, informou o Presidente aos Conselheiros que a próxima reunião 
do Conselho deverá ser marcada para o início do mês de fevereiro de 1989 e que 
a convocação será feita na forma regimental. Franqueou, então, o Presidente, a 
palavra aos Conselheiros, e não havendo quem dela fizesse 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.  

(Não consta nenhuma assinatura)
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