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SECRETARIA   DE   CULTURA,  ESPORTES E TURISMO 

■ Câ° NDEPHAAT = 

Sao Paulo, 09 de agosto de 1 971.- 

Senhores Conselheiros 

Vimos pelo presente propor a Vossas Exce- 

lências a abertura de processo de tombamento, cumpridas as 

formalidades legais, do Largo da Memória (antigo PIQUES) nes- 

ta Capital. 

A preservação daquele monumento constitui 

medida de alto interesse público e se impõe por si mesmo, in- 

dependentemente de maiores justificativas. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar os nos 

sos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atencio sãmente 

50.000 - VI-970 Imp. Serv. Gráf. SCET \i 



SECRETARIA   DE   CULTURA,   ESPORTES   E   TURISMO 

A folha de informação rubricada sob n.° —Vc^ 
do - Processo n.o opiftf / 71      (a)  

Interessado COITDEPHÀÀ.T 
Assunto  Presidente-Solicita tombamento do Largo da Menória, (an- 

tigo PIQUES) nesta Capital. 

50.000 - VI-970 ?.  Serv Imp.  Serv.  Gráf.  SCET 
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-ao faulo, 26/afiOBto/l 971»- 

Gf . ÍC-lBl/71 

iToo.25.5S>OAl-ü<3SÍ 

uonhor AdfeLniutrador 

Toa o prooonte por flnalidado traaa»&itir a 

Voooa senhoria a Incluaa rolaoao noalnal doe iaóveis toabadoo- 

no «lunioíplo da Capital» 

Outroaaia» eolioltaaoo a indiepenaável 00% 

boraoao ao fiel euaprlaonto da 2*1 ai 10247/66» Decreto~ioi n» 

149/69» Docroto do 19 do agoeto da 1969 • Docroto do 02 do Ju- 

nho do 1971.- 

Faoo a legislação oa rigor neceaaário 00 - 

íaa a audiência provia deste Colegiada no que dle respeito a 

aprovação do obra* * construções o loteamento© ou a iitatalaçõo& 

do propa«anda<»palneis» ãíattcoo-cartases» ou seaslh&ntes, quan- 

do situado na ároa coaproondida ata ralo do 500 a (trsasntos - 

tictroo) oa torno do qualquer edificação ou sítio toabado. 

Aproveita»*» a oportualdado para roltorar - 

oo aoaaoo protestos do ootlaa o distinta consideração. 

Atenelosaasnte 

Ilao. Sr. 
üagí PLÍKio JOSS m Ajmmk omim 
W* Administrador üoglonal da sé da 
Prefeitura amicipol do r»ao J^aulo 
laia Poiwoaa, 99-128 andar 

JtÊÊAmimmimmÀmJÈkmàí 

iÚQlA PIZA tflGUSliU m MftXLO ZÁliXlWm 
Presidente 
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CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO,  ARQUEOLÓGICO 

ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO - CONDEPHAAT - 

Sac Paul*, 30 d* agosto de 1971 

P.C. n° 199/71 
Proc. no OOMf/71 
BONDEPHAAT 

Senhor Prefeito 

>^| Tem este per escapo levar a conhecimento de 

Vossa Excelência, que «a reunião deste Conselho, de 18 de cor. 

rente, foi aprovado o determinado pelo Celegiado o tombamen- 

to do Largo da Memória (antigo PIQUES). 

Contando desde ja com a inestimável colabo- 

ração dessa Prefeitura no sentido de atender ao fiel cumpri - 

mento da Lei n° IO.2V7/68, Decreto-Lei nfi 1^9/69, Decrete de 

19 de dezembro de 1969 e Decreto de 02 de junho de 1971. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar 

es nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

LÚCIA PIZA FIGUEIRA DE MELLO FALKENBERG 

PRESIDENTE 

AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

DOUTOR JOSÉ* CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ 

DIGNÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE SÍ0 PAULO 



CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, 

ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO EBTADO - CONDEPHAAT - 

São Paulo, 30 do agosto do 1971 

P.C. n«> 200/71 

Proc. no OOMf/71 

CONDEPHAAT 

Senhor Administrador 

Toa este por objetivo levar a conhecimento 

do Vossa Senhoria, que em reunião diste Conselho, de 18 do cor. 

rente, foi aprovado o determinado polo Coleglado o tombamente 

do Largo da Memória (antigo PIQUES). 

Outrossim, solicitamos dessa Administração 

Regional, informar si há algum projeto de reforma naquele lo- 

gradouro público, era caso positivo, seria de maior interesso 

entrar em entendimentos com este Conselho, face a legislação 

em vigor, Lei no 10.2*»?/68, Decrete-Lel n^ 1^-9/69, Decreto de 

19 de dezembro de 1969 e Decreto de 02 do junho de 1971* 

Aproveitamos o enseje para reiterar os ne& 

sos protestos de estima e consideração. 

LÚCIA PIZA FIGUEIRA DE MELLO FALKENBERG 

PRESIDENTE 

AO 

ADMINISTRADOR REGIONAL DA SÉ* 

ENG°.   PLÍNIO JOSÉ* DE ARRUDA CIMINO 

Rua Formosa, 99 -  12° andar 

ÇAPUAL 



SECRETARIA   DE   CULTURA,   ESPORTES   E   TURISMO 

folha de informação rubricada sob n.° 
do n. -/- (a) 

Interessado 
Assunto 

-FOLHA DA TARDE - São Paulo - Segunda-feira, 30-8-7977 - PAG. 

SÃO PAULO GANHA ÁREAS DE RECREIO 
O prefeito Figueiredo Fer 

raz tomou varias providen- 
cias para preservar e am- 
pliar as áreas de recreio da 
capital, neste fim de sema- 
na. Assim, por sua determi- 
nação, no Jardim da Aclima- 
ção, que tem uma área de 
90 mil metros quadrados, se- 
rão construídos três play- 
grounds, camposfde futebol e 
lagoas com peixes ornamen- 
tais. O parque da Aclima- 
ção, segundo determinações 
do prefeito à Administração 
Regional da sé, está sendo 
recuperado; guias e sarjetas 
estão sendo consertadas, as- 
sim como calçadas e bancos, 
instalações sanitárias e mu- 

ros e arquibancadas do Esta 
dio Distrital de Futebol 
DESAPROPRIAÇÃO 

O prefeito determinou à 
Secretaria dos Negócios In- 
ternos e Juridicos que inicie 
a ação desapropriatoria da 
quadra compreendida entre 
a av. Francisco Matarazzo e 
ruas Barão de Teffé, Higino 
Pelegrini e Padre António 
Thomaz, junto ao estádio do 
Palmeiras. A área, de 6.700 
metros quadrados, foi decla- 
rada de utilidade publica em 
1969, para a formação de 
uma praça publica. A vege- 
tação existente, remanescen- 
te do velho Parque Antárti- 
ca, será mantida. 

LARGO DA MEMORIA    I 
A Prefeitura vai iniciar a 

reforma total do Largo da 
Memoria — relegado a com- 
pleto abandono há muitos 
anos — mas de forma a não 
alterar sua feição caracte- 
rística. De inicio, será feita 
uma limpeza total. Em se- 
guida, as velhas muretas da 
rua Xavier de Toledo serão 
substituídas por grades de 
ferro no estilo da época. A 
reforma do Largo da Memo- 
ria está orçada em 140 mil 
cruzeiros. 

MIRANTE DE SANTANA 

Já está na Camará Muni- 
cipal o projeto do prefeito 

que dispõe sobre a preserva- 
ção do aspecto paisagístico 
do Mirante de Santana, na 
Vila Siciliano. O projeto 
disciplina as construções no 
perímetro formado pelas 
ruas Dr. Zuqulm, Conselhei- 
ro Saraiva, Machado Pedro- 
sa, av. Leôncio de Magalhães, 
ruas Pedro Madureira e 
Leôncio de Abreu, em San- 
tana. 

MATERIAL NAS 
CALÇADAS 

A partir da próxima sema- 
na, por determinação do 
prefeito Figueiredo Ferraz, 
comandos especiais de fisca- 
lização,     compostos  de seis 

funcionários, estarão inspe- 
cionando as áreas subordi- 
nadas às Regionais da Capi- 
tal e à Subprefeitura de 
Santo Amaro, para fazer 
cem que as posturas munici- 
pais sejam rigorosamente ob- 
servadas, com respeito à de- 
posição de materiais de 
construção na via publica. 

O materiar recolhido pela 
fiscalização poderá ser usado 
pela Prefeitura dez dias após 
a apreensão, se não for re- 
clamado pelo proprietário. 
O proprietário do material 
que reclamar, terá que pagar 
as multas e despesas de 
apreensão para reavê-lo. 
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SECRETARIA   DE   CULTURA,   ESPORTES   E   TUR/S 

folha de informação rubricada sob n.°. 

A cidade começa a ser coberta de //< 
A Se.retaria de Turismo e 

Fomento da Prefeitura de 
São Paulo iniciará hoje a 
programação da Festa da 
Primavera "Vamos Cobrir 
São Paulo de Flores" com a 
inauguração de 25 barracas 
para a venda de mudas de 
plantas e distribuição gra- 
tuita de sementes nas prin- 
cipais praças do centro d» 
cidade. A primeira a ser 
inaugurada será a barraca 
da praça Ramos de Azevedo, 
às 9,30 horas, quando se mar- 
cará o inicio das festivida- 
des da Primavera. 

Haverá ainda, a partir de 
hoje, uma feira permanente 
de flores na praça Rocsevelt, 
numa promoção da Associa- 
ção dos Lojistas de Flores 
de São Paulo e uma decora- 
ção alusiva à Primavera no 
Shopping Center Iguateml. 
A comemoração da entrada 
da estação das flores terá 
uma duração de 15 dias; no 
dia 19 haverá o plantio de 
uma arvore na principal pra- 
ça de cada bairro e a inau- 
guração do "Boulevard de 
Flores da Cidade, quando 
toda a rua São Luís estará 
ornamentada com flores. 

As novas praças 
A Ladeira da Memoria, um 

dos pontos mais tradicionais 
da São Paulo, será totalmen- 
te restaurada pela Prefeitura 
que também irá aplicar mais 
de um milhão e 300 mil cru- 
zeiros em obras de recupera- 
ção de mais seis praças da 
Capital. Os serviços incluem 
ajardinamento, restauração 
e construções de «play- 
grounds», e deverão estar 
condidos dentro de 90 a 120 
dias. 

Os sete locais beneficiados 
com a medida do prefeito 
Figueiredo Ferraz são os se- 
guintes: praça Pan-America- 
na, em Pinheiros (bancos, 
remodelação do piso e ajar- 
dinamento) ; Ladeira da Me- 
moria (colocação de mosai- 
co português e recuperação 
do chafariz); ponte das Ban- 
deiras, na marginal esquerda 
do Tietê (ajardinamento do 
trevo); praça Wendel Wilkie, 
na rua Heitor de Morais 
(ajardinamento e construção 
de    «play-ground»);     praça 

António Batuira, em Pinhei- 
ros («play-ground»); radial 
Leste, entre as ruas Tuiti e 
António de Barros (ajardi- 
namento e construção de 
passeios); e praça Cidade de 
Milão, ao lado da av. Repu- 
blica do Libano (calocação 
de espelho dágua, jardinei- 
ras e «play-ground»). 
OUTROS SERVIÇOS 

Ainda por determinação do 
prefeito Figueiredo Ferraz, 
as galerias de aguas pluviais 
da av. Tereza Cristina e Gal. 
Eugénio de Melo serão rema- 
nejadas e substituídas por 
outras, uma vez que as atuais 
não estão dando vazão às en- 
chentes que occrrem no Ipi- 
ranga. 

Foi também autorizada a 
construção de passagem na 
rua E, sobre o córrego que 
divide o arruamento do Jar- 
dim Maria Estela do Jardim 
Vergueiro. 

Na Mooca, serão ainda re- 
vestidas de paralelepípedos a 
rua Domingas Vital Barbosa 
e a travessa Agua Rasa; e 
na Penha, revestidas de pe- 
dregulhos, as ruas Rio Mea- 
rim, 13, 12, Oito, Celestina G. 
Bueno, 11, Quatro, Igaroí, 
Quixeramobim e Penedo. 
MUTIRÃO 
IPara domingo próximo, o 

setor de limpeza da subpre- 
feitura de Santo Amaro mar- 
cou um mutirão para as ave- 
nidas Washingt:n Luis e In- 
terlagos, quando aproximada- 
mente 100 servidores, utili- 
zando oito caminhões, esta- 
rão cuidando da limpeza de- 
quelas vias, a partir das pri- 
meiras horas da manhã. 

Mais arvores 
O administrador regional 

de Vila Mariana, engenheiro 
José Rubens Macedo, reuni- 
rá dia 19, na praça de Moe- 
ma crianças das escolas lo- 
cais para a cerimonia do 
plantio de arvores e abertu- 
ra de uma feira de flores. 
Cem ipês, paus-de-ferro e 
espatodias serão plantados 
pelas crianças na ocasião. 

Dois dias depois, cerimonia 
idêntica será realizada na 
rua Capitão Macedo, na Vi- 
la Mariana. As duas ceri- 
monias são preparatórias ao 
ato publico que se realizará 

dia 24, ainda em Vila Ma- 
riana, quando o ministro da 
Agricultura, Cirne Lima, e o 
prefeito Figueiredo Ferraz 
iniciarão a campanha para o 
plantio de 100 mil arvores na 
Capital. 

No dia 21 — "Dia da Ar- 
vore" e inicio da primavera 
— serão plantadas 7.425 ar- 
vores em todas as escolas 
municipais e em 39 grupos 
escolares estaduais, num to- 
tal de 302. Os alunos ga- 
nharão diplomas que cs tor- 
narão "donos e responsáveis" 
pelas arvores plantadas. 

As cem mil mudas de ar- 
vores sairão do viveiro que a 
Prefeitura mantém no Ibi- 
rapuera e o administrador 
José Rubens Macedo explica 
que serão colocadas de ini- 
cio em pequenos recipientes, 
para em seguida ser levadas 
para vasos maiores. 

— Dessa forma — diz — 
as crianças, vendo o cresci- 
mento das plantas, sentirão 
maior entusiasmo em plan- 
tá-las, criando amor por es- 
sa atividade. 

Apenas  em  Vila Mariana 
— e fenómeno idêntico está 
ocorrendo nas outras 11 Ad- 
ministrações Regionais — 
já foram plantadas perto de 
500 arvores de diferentes es- 
pécimes. Ao todo, cada Re- 
gional deverá plantar perto 
de 10 mil arvores. As flores começaram a chegar ontem ao centro 

A Prefeitura vai recuperar todos os parques e jardins da cidade para ten-, 
tar diminuir os efeitos nocivos da poluição, informam os técnicos. 
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Ladeira da Memória, em sua arquitetura original. 

A LADEIRA, COM O MURO ATUAL. 
A Ladeira da Memória vai voltar a ser exa- 

tamente como era nos seus primeiros tempos. Para 
isso, o arquiteto Paulo Celso Dornelles dei Picchia 
passou seis meses consultando velhos jornais, levan- 
tando fotos no Departamento de Cultura da Prefei- 
tura e analisando os arquivos do Departamento His- 
tórico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 

Um grupo de arquitetos da Capital estava 
apreensivo diante da possibilidade de que o local 
fosse mutilado pelos engenheiros da Prefeitura. Há 
tempos, uma mureta que caíra foi substituída pela 
Regional da Sé "por um gradil absurdo", segundo os 
arquitetos; e alguns jornais noticiaram que as obras, 
de reforma do local levariam apenas 10 dias. 

Contudo, o coordenador das Administrações 
Regionais, Celso Hahne, e o diretor do Departa- 
mento de Parques e Jardins , Diderô Correia de Je- 
sus, tranquilizaram os arquitetos. O gradil foi co- 

locado apenas como medida de emergência, "para 
evitar um acidente com as pessoas que passam ali"; 

Segundo o diretor do Departamento de Parques 
e Jardins, os trabalhos de restauração serão reali- 
zados em 90 dias e, depois de retirados os tapumes, o 
paulistano vai conhecer o Largo da Memória exa- 
tamente como o projetou o arquiteto Victor Dubu- 
gras, a pedido do então prefeito Washington Luiz. 

Dornelles concluiu seu projeto no final do ano 
passado, mas a Prefeitura ainda não pode iniciar 
sua execução: a pedido do grupo de arquitetos, o lo- 
cal está sendo tombado pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico. Artístico e 
rístico do Estado e, agora, o projeto deverá ser .sub- 
metido ao órgão. Só depois que êle fôr aprovado é 
que a firma empreiteira (a ser escolhida em con- 
corrência pública dentro de um mês) poderá iniciar 
os trabalhos de restauração. 

1 
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SECRETARIA   DE   CULTURA,   ESPORTES   E   TURISMO 

folha de informação rubricada sob n.°. 

/ 

do n.u -/- (a) 

Interessado 
Assunto 

^ 
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SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TU 

folha de informação rubricada sob n.° 

MO 

do n.u -/- (a) 

Interessado 
Assunto 

rcÃka. úk vtoh ÍCULOC 

50.000 - VI-970 
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Prefeitura 
recupera 

praças 
Mais de Cr$ 1,5 milhão serão 

aplicados na recuperação de 
varias praças publicas çfa 
cidade, com a reforma de 
algumas e restauração, 
ajardinamento e construções 
civis em outras. Esses, ser- 
viços beneficiarão diversas re- 
giões da cidade, conforme 
contratos assinados na Secre- 
taria dos Serviços Municipais. 

Na Ladeira da Memória 
serão colocados mosaicos 
portugueses, alem de ser 
recuperado o chafariz. Na 
praça Wendel Wilkie, con- 
fluência com a rua Heitor de 
Morais, serão efetuados 
serviços de ajardinamento, 
alem da construção de um 
play-ground para as crianças. 

Imp.  Serv.  Gráf.  SCET 
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Segue , juntada nesta data,. 
documento 

íôlha_ de informação 
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SECRETARIA   DE   CULTURA,   ESPORTES   E   T 

/ 
folha de informação rubricada sob n.°  

do n. -/- (a) 

MO 

Interessado 
AsRiint.n 
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Segue , juntada nesta data,- 
documento 

rubricad  sob N.°- 
íôlha  de Informação 

 em  de- de 19- 

(a). 



MEMORIAL DESCRITIVO» 

O projeto do Largo da Memória á do arquiteto Victor Dubugraa tendo 

a êle encomendado por Washington Luiz, quando Prefeito de São Paulo. 0 

arquiteto Dubugras deixou várias obras em São Paulo» algumas delas pre- 

curssorasda arquitetura moderna no Brasil, 

0 atual Largo da Memória sofreu no decorrer do tempo várias mo ü fico. • 

coes. Sete projeto teve em vista simplesmente removê-las, resta 

os acabamentos origineis, A base para isto foi encontrada nas foto 

fias publicadas no Suplemento de Turismo do jornal "O Estado de Sa< 

lo", na 140 de 28 de fevereiro de 1969, Outras documentações foto; 

oas foram procuradas no Departamento de Cultura - Cult 4, tendo sido - 

feito por esse Departamento um levantamento fotográfico que documo 

situação atual do Largo, 

la GENERALIDADES» 

1.1 - A execução das obras deverá obedecer integralmente ao Prc. 

Especificações e Detalhes, bem•como as recomendações de 

te Memorial Descritivo e as disposições do Caderno ri 

gos, elementos esses que farão parte integrante do Con 

Obra, 

1.2 - Os serviços contratados compreendem! 

a) eventuais demolições e remoções? 

b) re     de vegetação existenteJ 

c) demolições; 

d) sondagens (se necessárias); 

e) locação das obrasj 

f) execução dos pisos e elementos arquitetônicos| 

A D 

LADEIRA DA MEMORIA (AR.SS) 

16/no vembro/70 

PAULO CELSO DORNELLES DEL PICCHIA 

-1- 



(continuação) 

g)  limpeza a jato de areia? 

h) limpeea. dos painéis de azulejo; 

i) tratamento do solo para receber plantação! 

j) plantação? 

k) limpeza geral das obras civis; 

1) conservação da plantação» 

'HBMPCZO DA VESETACSOt 

A vegetação existente a ser removida encontra-se assinalada na folha 

moliçí    ara a remoção dessa vegetação deverá a firma emprei- 

i.r© entrar em contato com a Prefeitura na oeaáião oportuna. 

dUCQ Y*T,A á do serviço. 

Os elementos a demolir e substituir encontram—se assinalados na plan_ 

ta de Demolições* Todo o cuidado deverá ser'tomado quando das demoli, 

çoes de modo a não danificar os elementos que serão mantidos. 

.:»., .in■iiitititSmfhjjfWi ■ ■ * 

T<Üda a instalação hidráulica deverá obedecer os pontos de água mai 

dos na planta de Pontos de Agua e Luz. Pica a cargo da firma emprei- 

instalação hidráulica, o qual deverá ser sttometi- 

aprova    à  Parque 1 a Parque 2. 

-jia empreiteira executará a alimentação dos pontos d*água dentro 

das Normas Técnicas com a'verba fixada para instalação hidráulica. 

Deverá ser previsto no projeto de instalação hidráulica a instalação 

de aparelhos para a filtragem da água do espelho,d*água e Bombas-que 

-segue- 

;M0üIA (AR-Sfi) 

16/no Vemb ro /70 

PAULO CELSO D0RN3LLES DEL PICCHIA 
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(continuação) 

elevarão a ornará ao espelho caindo como densa cortina â 

platibanda de granito existente sob a base das colunas que sustentar. 

o fronte 

liça deverá danificar os eleraen - 

tos arqu      os ou ficar visível» 

e construída no looal asai 

e Lu      * brigar bombas, fil 

ledidore 

;a de 30 centímetros -de tei 

ra de pi 

fjalí 

ior 111 

do 1< iro, a qu    vé  projetada e exg. 

òterrânea executada an- 

empreiteira.  em contato     i-reto/ 
las necessá opò 

jerísticas,  deverão 
então 

/era o se 

ie areia grossa o 

calmante sxceg, 

so de 3cm sobre erfície/ 

apds/ 

tófílA 

\ 

XS/i 

PAULO CELSO EOHNELLES DEL PICCHIA 
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(continuação) 

irrigada, é finalmente socadat espalhando-se durante esse traba- 

lho, mistura a saco de areia e cimento a fim de se obter o enchi 

mento das juntas, 

b) Granito cinza de Itaquera - Placas de granito serrado com 3 cm - 

de espessura, 0 terreno será previamente regularizado* nivelado/ 

e apiloado. As placas serão assentes cora argamassa de cimento e/ 

areia traço 1:4 com adição de 10^ (em volume) de cal, sobre las- 

tro de concreto simples de 150 Xg cira/mc, espessura de 5 cmj as/ 

ji serão rebaixadas a tomadas com a mesma argamassa,. Deverá/ 

tuadfi 3o junto à pirâmide do Piquec 

tentar quanto ao desenho 

do piso em grar>. 

ser 

>rtuguêé ;e det 

de concreto 

de cimento, 

mitlr a sua reti 

de 8 cm. As juntas de mos; 

O(terreno dev< 

d) Orla de se: 

i verniz e;    ti para per. 

ite pree    -,  com ar- 

oessui 

ês deverão se 

para este tipo de i 

o escoame      íguas/ 

letalhe. 

•segue- 

• LADEIRA I. 

16/novembro/70 
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(continuação) 

e) Orla de separação de canteiro enterrada após acerto do terreno» - 

devendo aflarar a superfície da terra de plantaça 

f) Degraus de 3m granito ei 

disposição dn        i  - 

granito deverão seguir as do        xlstentes. 

Rec 

de 3ÍSra« Cada peça a remover/ 

receberá r degrau e a posição da peça - 

tro de con 

bedecendo a ordem/ 

1 correi 

Ca a- 

inços azule ^anens de can 

to: 3 atualmen ;ntes.   Suas car?v 

ri' itans correspor a do/ 

Caderno remoção izuleáos exisv 

dado devera se car os azu 

~ado - Deverá a firma 

parta* 

rèr .-lo Ar quite 

do projeto de restaurarão,  devendo a firma empreiteira estabele 

c®j a ocasião oportuna»  Todo o cuidado deverá ser toma 

do na ri JzxiXtf^nG nao danificar os azulejos vj^ 

'A DA -SS) 

16/novembro/70 

PAULO CELSO DOKNELLírS BEL PICCHIA 
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(continuação) 

ELEMENTOS ARQÜIT 

Serão executados os seguintes elementos arquitetônicos de acordo com 

o projeto e detalhes: 

a) Mureta banco - Em alvenaria conforme detalhe, revestidas com con- 

creto, que deverá ficar aparente e ser executado com formas de - 

compensado à       água com a face de uso revestida com pelícu- 

la plástica* Serão exe     3 com o máximo esmero, perfe: 

tamonto e não sendo permitida a execução de ferros/ 

nu arames de a fArmas através do ena-      irente» To- 

do o concreto deverá ter a mesma tonalidade* 

Im. ibiiização do respaldo do emb . ultima fiada de - 

tijolos será asse; som argamassa de cimento e. areia 1:3, com/ 

adiçf proporção indicada pelo fabricai 

te. Apó executa- 

do um capeam- ■ será fei- 

to horizon s abai 

ia face em     to com a terra far-se-á de a- 

enrdo c ,3 do Caderno 

b; Sancn creto even- 

mas extj ar ao ilanta 

Elemer 

. 

.st entes. 

16/no^ o/70 

PAULO CELSO DüKNELLES DEL PICCHL 



(continm 

d) Espelho dfágua - Será revestido de azulejoa brancos de cantos vi- 

Vos. 3ua impermeabilização será feita segundo as recomendações do 

item 4.9.4 do Caderno d irgos. As dimensões internas do espe- 

lha  -t*água permanecerão 5smas hoje existentes. 0 revestimento 

novo deverá antigo, não avançando nas su- 

pe em o espelho d'águ 

'odos os ele com revê *ani 

!o artificial o ito de areis,  jiSsa Ximpeza 

ais a todo 

ser te de azulejo* 

VLA 

Tod upos evitando 

is de enhar Todo o  cuidado  deverá 

ser tomaáo 'de modo  que os painéis não venham a sofrer nenhum dano* 

deverá ser executadí 

referida mas d< 

plant "rendo por 

za,  poda 

Para a locação  d ;âo atr tolho d'água deverá ser con- 

vocado o teto  autoi rojeto,   quando da ; ;ão,  p»is as - 

indicações da plarr ara Ôste 2 5 meramente quan- 

titativa. 

TA  (AR- 

16/no v embr o/70 

PAULO  CSLSO DOHK 
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(continuação) 

0 uso de meios mecânicos para o transporte e plantio notadamente das 

árvores adultas não deverá danificar os pisos e elementos arquitetô- 

nicos t devendo ser tomadas as necessárias precauções, 

)TAj Em tSrno da praça deverão ser executados 145 metros lineares d© 

cerca de proteção do local durante a execução da • 

16/n. 70 

(AR-SS) 

PAC* a  PI.CCHIA 

IL 



OIPAKTAMt KTO      Dl    P**OUE8    I     J*»OIHS 
DIVISÃO  DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO 

r«ferênciO :     PLANTA      ALTIMETRICA 

local  . LADEIRA     DA     MEMORIA 

PARQUE I      P.M.S.P. 

çhef.    d.   divisão        AYAKO     NISHIKAWA 

te'cnico   agrimensor 

regional   AR-SE or«o :   * 987.32 m 

ORLANDO     M.   DA   S.  ROMANO 
BENEDITO      C.     COSTA 

A 
n°  arquivo 
dolo:     26-5-70 

dss  :     ET  GRUPO 4 



DEGRAUS    A 

DEGRAUS    A 
SUBSTITUIR 

<V.   FOLHA      ) 

ò 

PISO     A 

SUBSTITUIR 

MURETAS DE   PARALELEPÍPEDOS 

CAIXA   P/MEDIDORES 

PISOS    CIMENTADOS A SUBSTITUIR 

PISO      CIMENTADO SER     REMOVIDO 

AZULEJOS     DO      TANQUE    A     REMOVER 

QUANT 

1.50 

1290 

35 

80 

"ÜNE 
m* 

m' 

m 

m 

VEGETAÇÃO    A    REMOVER 

FICUS 

PHOENIX 

CHRISALIDOCARPUS 

E  TODA  A   VEGETAÇÃO   ARBUSTIVA   E   RASTEIRA 

PARQUE DEPARTAMENTO     DE     PAROUES    E      JARDINS 
DIVISÃO    DE     PROJETOS     E     FISCALIZAÇÃO 

LADEIRA   DA    MEMORIA 

demolições 

CHEFE   OE    DIVISÃO;       ATAKO     NISHIKAWA REGIONAL     SE 

ARQUITETO PAULO    CELSO     DORNELLES       DELPICCHIA 

P MSP 

B 
ESCALA       1/100 

NSAROUIVO 

DATA   5 / 7 / 70 

OES/TOMCHINSKY 





NESTA     DIREÇÃO    SOBRE_ ES 
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QUANT.      DE        TERRA       PARA      PLANTAÇÃO        478  rri 
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CA. 

BB 
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6 

4 

0.70 
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030 
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600 
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do 

SECRETARIA   DE   CULTURA,   ESPORTES   E   TURISM 

folha de informação rubricada sob n.° 
processo n 0 ookk/7l.-        (a) 

Interessado- CONDEPHAAT 
Assuntos0iiCita tombamento do Largo da HemoriaCantigo Piques) 

nesta CAPITAL.- 

INFORMAÇSO NO 96/71. 

Senhora Presidente, 

0 Largo do Piques e a Ladeira da Memoria evidentemente, com o 

correr dos tempos e das necessidades urbanísticas, assumiram 

soluções formais variadas, todas muito modestas, porem satis- 

fatórias as injunções que iam surgindo a medida que o progresso 

começava a exigir alterações nos traçados das ruas, na locali- 

zação dos chafarizes e nos pontos de reunião de tropas."0 mais 

expressivo melhoramento que a Ladeira recebeu no século XIX - 

foi certamente a sua Pirâmide, obra executada em 181^ pelo mes- 

tre pedreiro José Gomes Vicente, sob projeto do Engenheiro Ma- 

rechal Daniel Pedro Mâfrller a memoria do Governo Provisório da 

Capitania de Sao Paulcjsubstituid©,.?- naquele ano pelo Conde da 

Palma"(Benedito de Toledo, no Suplemento turístico do "Estado", 

28/2/69).0 local foi ajardinado, cercado de Grades, que depois 

foram retiradas e sempre maltratado a£e que. Washington Luiz o 

prefeito operoso encomendou a© Arquiteto Victor Dubugras um 

projeto de urbanização do local.-Esse projeto, executado com o 

auxilio de J.Wasth Rodrigues, foi construido com refinada mão 

de obra e exelentâa de materiais e e ele que devemos preservar 

mediante o tombamento.    Com © tempo sofreu algumas alterações 

e sua restauração se imp©e. 

Juntamos a este processo as plantas executadas pelos arquitetos 

da Divisão de Parques e Jardins e, também, as fotografias neces- 

sárias a compreensão do problema. 

Sao Paulo, 20 de outubro de 1971. 

CARLOS LEMOS. 

ARQUITETO.- 

50.000 - VI-970 Imp. Serv.  Gr&f. SCET 



Segue , juntada nesta datar;- *C^ sob N.°  *r     - 
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SECRETARIA   DE   CULTURA,   ESPORTES   E   TURISMO 

folha de informação rubricada sob n.° 
do processo   n „     0044 /   71      (a) 

Interessado     COMDEPHAAT 
Assunto Presidente-solicita tombamento do Largo da Memória  (a»- 

tigo PIQUES)   nesta Capital. 

Informação SE-04/71 

Ao Dr. Carlos Lemos para se entender com 

o Diretor do Departamento de Parques e Jardins da Pre 

feitura Municipal de Sao Paulo - Sr. Diderot Corrêa - 

de Jesus, nao so para dar ciência do que consta deste 

processado, mas, principalmente, para verificar,atra- 

vés de um estudo conjunto, da possibilidade de manter 

a integridade do projeto original. 

S.E., em 02/dezembro/l 971.- 
v Q'—"- v^-i 
HüY DE AZEVEDO MARQUES  ' 

Secretario - Exacutiv* 

50.000 - VI-970 Imp.  Serv.  Gráf.  SCET 
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rubricacj^^- sob N. Mcty 



SECRETARIA   DE   CULTURA,   ESPORTES   E   TURISMO 

folha de informação rubricada sob n.° 
do        processo    no      0044/  71      (a) 

Interessado CONDEPHAAT 
Assunto      Presidente-solicita tombaruento do Largo da Memória  (an- 

tigo PIQUES)  nesta Capital. 

Informação ns 113/71 

Senhor Secretario Executivo 

No tocante as obras de restauração do conjunto 

formador do atual Largo da Memoria deverão surgir inevitávelmen 

te problemas cuja solução somente o bom senso nos dará. 

Atento exame da fotografia antiga apensada nes. 

te processo nos mostra que Victor Dubugrás evitou parapeitos ou 

arrimos ladeando os canteiros e partes ajardinadas: fez as plan 

tas rasteiras e a grama morrerem diretamente nos mesmos níveis- 

dos pisos. Com o tempo, porém, talvés por dificuldades de manu- 

tenção ou devido ao mau uso, os conservadores do local foram - 

providenciando muretas de paralelepipedos de granito que foram 

amparando os taludes, cercando os gramados, etc. E depois, o ní 

vel da Rua Quitino de Andrade, foi rebaixado exigindo cercaduras 

de alvenaria no gramado deixado no nível elevado. Nos dias de ho 

je no projeto de restauração talvez não devêssemos cair nos er - 

ros originais do autor do projeto, ainda mais que o afluxo de - 

pessoas pelo local é enorme e insuspeitado nos tempos do prefei 

to Washington Luiz, e que o rebaixamento da rua lateral é irreve: • 

sivel. Uma coisa é certa: se o gramado de tada e metade inferior"" 

do conjunto não tiver uma proteção, os transeuntes cruzarão o lo 

cal sem disciplina alguma^e o ajardinamento perecerá rapidamente 

Assim,propomos soluções típicas para cada setor do jardim: elimi 

nação dos dois pequenos muros de arrimo de paralelepipedos que - 

ladeiam o chafariz e que reforçam a terra sob as grandes árvore! 

ali existentes ao lado da rua Xavier de Toledo. Essa eliminação- 

talvez venha comprometer a estabilidade desse arvoredo - o que - 

duvidamos, dada a pequena altura do arrimo. Alí devemos tentar a 

Ínferíort0oueVíta &? talude,natoal- *****  ao grande canteiro 
inferior, que se prolonga ate a rua Eormosa, ali julgamos corre- 

revestidos de granito cangicado e capeamento do 
-segue- 

50.000 -VI-OT0 Imp Serv Gráf- SCET 
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SECRETARIA   DE   CULTURA,   ESPORTES   E   TURISMO 

folha de informação rubricada sob n ° 
do   processo  n o  0044 / 71 

Interessado COKDEPHAAT 
Assunto   Presidente-solicita tombamento do Largo da Memoria (an- 

tigo PIQUES) nesta Capital. 

continuação: .  2 . 

respaldo com lages do mesmo material. E propomos, também, que - 
esse canteiro inferior seja profusamente arborizado ja que o fo 
ra anteriormente, como mostram fotos antigas do local, anterio- 
res a essa urbanização neo-colonial. 

Quanto aos azulejos decorados por Wasth Rodri- 
gues, aqueles estragados, quebrados ou faltantes, julgamos de - 
vam ser substituidos por azulejos brancos lisos, caso fique com 
provada a impossibilidade total de reprodução de peças absoluta 
mente idênticas na factura, na cor e na textura, sendo intolerá 
veis reproduções obtidas através de processos mecânicos, como o 
do "silk-screamM, Alias, usando os azulejos lisos nos locais va 
zios estamos dentro de espirito da Carta de Veneza, que aconse- 
lha justamente superficies neutras ocupando espaços vagos das - 
coisas em restauração. 

s.m.j. esse e o nosso modo de pensar. 

São Paulo, 06/dezembro/l 971.- 

I 
CÉ»lÉtfcísiBiBseTrataiiinte 

<sy^ 
IUTDE IZHíW mW 

Secteíário-txecniivo 

 Pf tTTVFPO MARQUgf  -ttt<- 
50.000 - VI-970 S«cí«Ufi«-E««e«tl»« Imp. Serv.  Gráf. SCET 



Segue , juntada nesta data, 
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SECRETARIA   DE   CULTURA,   ESPORTES   E   TURISMO 

folha de informação rubricada sob n.° 
do   processo  n„ 0044, 71  (a) 

Interessado COMDEPHAAT 
Assunto   Presidente-Solicita tombamento do Largo da Memoria 

(antigo PIQUES) nesta Capital. 

Informação 115/71 

Senhor Secretario Executivo 

Na presente data estimvemos no Departamento de 

Parques e Jardins da Prefeitura de Sao Paulo e tornamos a tra- 

tar com o Arquiteto Pitombo, diretor da Divisão de Projetos, - 

sobre o assunto em pauta, quando aquela autoridade tomou conhe 

cimento de nossas observações contidas no despacho anterior e 

prometeu enviar a este Condephaat oficio participando o inicio 

das obras do Largo da Memoria e obediência a todas as imposiçoe; 

pertinentes a perfeita restauração do logradouro histórico. 

Assim,devemos aguardar manifestação municipal a respeito do as- 

sunto. 

Sao Paulo, 13 de dezembro de 1 971.- 

1ML0S ALBERTO CERQUEIRA LEMQt 
ArquiUte 

I 
SEÇÃO DE ADMiniSTRACÃO P^ U^oU--^^ 

iLein 1^ de Á%    197-1 
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■Jfl SECRETARIA   DE   CULTURA,   ESPORTES   E   TURISMO     *V 

folha de informação rubricada sob n.° 
.   processo    „ 0044 / 71  ,a\ do  n.° ——/—'  (a)  

Interessado CONDEPHâAQ? 
Assunto  Presidente-solicita tombamento do Largo da Memorias (an- 

tigo PIQUES) nesta Capital. 

Decorrido prazo, retorna o presente pro- 

cesso ao Senhor Secretario-Executivo, para os 

devidos fins. 

S.Á., em 10/janeiro/1972 

•YDNEY OHS CVíRÂDt 
Cfesta si* Sõçao 

I 
Tée. fe Estudos e Tombameirtos \*^ ^*^ " ° ^ 

11, BB '' 0 ie   o-/    ®72 

*    \ ' M Oí HEVE08 H»lt(F< 
Secretário-Eiec.íiva 

50.000 - VI-970 ImP   Serv-  GrW   SCET 
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do 

SECRETARIA   DE   CULTURA,   ESPORTES   E   TURISMO 

9/ 
folha de informação rubricada sob n.°  /à/

/ 

(a) 

Interessado 
Assunto 

/PKÂÂn ak S<£> fíufh" 3cL. JduujuXc  do   \$1^ t 

Em breve, voltará o antigo prestigio do largo 

Largo da Memoria 
vai ser reformado 
0 nome faz lembrar o passado. 

A Memória já não era a mesma 
dos bons tempos em que foi 
construída. Virou albergue no- 
turno e banheiro publico. Agora 
ela ressurge e, em 50 dias, será 
a mesma de antes, com muita 
coisa mais. A Ladeira da Memó- 
ria está renascendo, em ladri- 
lhos novos de desenho especial, 
em bancos curvos para tirar a 
gente que senta nos degraus de 
suas escadas e até em novos pro- 
jetos subaquáticos que vão ilu- 
minar o seu chafariz. 

A sua história é bem anterior 
a 1814 quando, em memória ao 
governo do triunvirato do bispo 
Mateus de Abreu Pereira, do ou- 
vidor Nuno de Lossio, e Seilbitz 
e do "intendente de Marinha José 
de Oliveira Pinto, construiu-se o 
obelisco  que  ainda hoje  existe. 

Antes disso era só um trilho que 
descia do caminho da boiada até 
a ponte do Piques sobre o Anhan- 
gabau'. Havia um poço onde os 
animais que iam ao mercado de 
bois, escravos e madeira (tudo ti- 
nha o mesmo valor), matavam 
sua sede ou onde os estudantes, 
em-noites de alegria, atiravam-se 
às águas. 

Mas de memória a ladeira foi 
enfrentando o presente. Acabou 
se transformando num ponto es- 
quecido onde os que dele se 
lembravam paravam por um mo- 
mento, para descansar. Depois, 
transformavam-no em um banhei- 
ro publico improvisado. 

Hoje a Ladeira da Memó- 
ria está mudando: dentro de 50 
dias ela terá um novo aspecto. O 
paredão de granito natural muito 
limpo; o chafariz    revestido    de 

mosaico português; as calçadas 
com pedras brancas e o jardim 
com novas plantas. 

A REFORMA 
O péssimo estado em que «e 

encontrava a Ladeira levou a Pre- 
feitura a contratar, uma firma 
que a restaurasse. Os paredões 
de granito, nas obras, passarão 
por um processo químico. Serão 
colocados projetores subaquáti- 
cos no chafariz para iluminar a 
queda de água que sempre es- 
teve no escuro. Nas escadarias, 
o granito cinza vai evitar os 
constantes escorregões e os ban- 
cos curvos substituirão os de- 
graus das escadas, onde sempre 
há gente sentada. :,. 

Para fazer tudo isso, foi ne- 
cessário o projeto de instalações 
hidráulicas e elétricas. 

50.000 - VI-970 Imp.  Serv.  Gráf.  SCET 
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Segue , juntada- nesta dataj^— 
J{        íôlha- 

documento 

 &- - rubricad-éi^ sob N.° g0 " V / 

j£_ de     lÁM-^ÍJo  de 19_L* 



riy^i^/e^uyí^z- cÁ? 
/    SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 

DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS 

^fau4&,  27 d& 

o- c/&  ^ISã&  ^_ycM^c<? 

cÂ  ^72 janeiro 

Oficio   n-& 28/PARQUE/72 

Senhor Secretário Executivo 

&r 

% 

Solicitamos a formalização da apro- 

vação do projeto da Ladeira da Memória, tendo em vista os en 

tendimentos $á havidos entre o Arquiteto Carlos Lemos desse/ 

Conselho e o nosso Departamento. 

Aguardando um pronunciamento a res^ 

peito, suDscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

DIDERüT CORRÊA DÍTJESUS 

Diretor Depts Parques e Jardins 

Ao 

CONDEPHAAT - Conselho do Patrimônio 

Histórico e Artístico do Estado 

CAPITAL 

ACMP/mah. 



jr 
Ò  S fiXviuyUD   cLl   *2». f^utici       J. V - & -}2_ 

; Desfiguração de um largo 

tradicional de São Paulo 
Vários     projetos     foram 

elaborados para reforma do 
Largo da    Memoria.    Uns, 
tão  tradicional»,  que preco- 
nizam até mesmo a restau- 

ração dos nomes    das rua» 
que   balizam a praça,   en- 
quanto    outro»    preservam 
apenas o» elemento» princi- 
pais, tendo em Tlsta as mo- 
dificaçóe» havida» na fisio- 
nomia da cidade, «obretudo 
o desaparecimento do velho 
Piques, hoje «ubstituido pe- 
la Praça das Bandeiras. 

Já em 1919 o arquiteto 
Vitor Debruga» apresentava 
sua proposta, que consistia 
precipuamente no estabele- 
cimento de uma moldura 
para o obelisco e para a fon- 
te que existe a seu lado. De- 
pois disso, novo» estudo» fo- 
ram feitos, até que o atual 
prefeito tomou a decisão d» 
passar o» trabalho», da» 
pranchetas para o local a 
ser reformado. 

Esse largo da Memoria 
faz Jus a um carinho espe- 
cial dos paulistano» porque 
constitui um do» lugare» 
mais tradicionais e pitores- 
cos de São Paulo, encravado 
em pleno centro, na lomba- 
da que estabelece comunica- 
ção entre a rua Xavier de 
Toledo e o Anhangabaú. Re- 
petindo o traçado da trilha 
pela qual os cavaleiro» e as 
tropas procuravam ganhar 
a estrada do» aldeamentos 
de Pinheiros, e que seria a 
parte Inicial da Consolação, 
a Ladeira da Memoria (no- 
rnê" fabuloso, aproveitado 
para titulo de romance por 
José Geraldo Vieira) fazia 
uma pausa para descanso no 
bebedouro, onde os aguadei- 
ros enchiam seus vasilha- 
mes. Ali, também, Junto do 
paredão de granito, os escra- 
vos eram leiloados, da mes- 
ma forma como alguns   ne- 

gociantes de madeira faziam 
do lugar uma espécie de 
mercado para exposição de 
■eus produto». 

Quando serviu como pre- 
feito de São Paulo, Was- 
hington Luís, que foi tam- 
bém Ilustre cronista da his- 
toria da Capitania de São 
Paulo, mandou restaurar o 
largo, de modo a recompor 
com a desejável fidelidade 
os traço» mais marcante» do 
histórico logradouro. O tra- 
balho foi executado, entre 
outros, pelo grande artista 
J. Wasth Rodrigues, que 
pintou os azulejo» no» qual» 
cenas antigas ião reproduzi- 
das, inclusive os que orna- 
mentam os bancos e o pró- 
prio chafariz. 

Agora, o Largo da Me- 
moria está «endo reforma- 
do. Ninguém sabe por quem. 
De tantos projetos, parece 
que não foi escolhido o me- 
lhor. Pelo menos, a idéia da 
iluminação da fonte, com 
refletores submersos, é dig- 
na do» mais provinciano» 
prefeitos do mal» remoto In- 
terior do Brasil. Além disso, 
e lamentavelmente, foi reti- 
rado o antigo guarda-corpo 
da rua Xavier de Toledo, 
substituído por um prosaico 
gradil de ferro — providen- 
cias totalmente desnecessá- 
rias, que só contribuem pa- 
ra desfiguração do local. 

O prefeito Figueiredo Fer- 
raz, que não é homem de in- 
cidir em falhas tão elemen- 
tares, deve reexaminar o as- 
sunto, tanto mais que já 
alguns arquitetos estão pro- 
testando e sustentando que 
a "reforma", ao contrario 
da que foi feita na admi- 
nistração Washington Luís, 
só servirá para despersona- 
lizar e vulgarizar um dos 
mais belos e originais recan- 
tos da capital paulistana. 

SM 



SECRETARIA    DE    CULTURA,     ESPORTES    E    TURISMO 

folha de informação rubricada sob n.c 2 
gft nC M+/f71 ^CONDEPHAAT (,} rmc./ ^ 

Assunto  : CONDEPHAAT 
interessado: Presidente solicita tombamento do Largo da Memoria 

(antigo Piques), nesta Capital, 

INFORMAÇÃO NC ^/72-CTET 

Senhor Secretário Executivo 

Estivemos no dia de hoje vistoriando 

os jardins da Ladeira da Memória, cujos serviços de conservação, 

ou pretensa restauração, já estão terminados e constatamos que 

aquelas obras estão bastante próximas da solução original de 
Victor Dubugras. Na verdade, resta somente uma irregularidade 

grave a ser resolvida: é a questão do gradil de ferro que a 

Prefeitura irrefletidamente colocou no local da velha cercadü 

ra de elementos curvos de granito lavrado (que ainda devem exis, 

tir em algum depósito municipal) constantes na foto de fls.l1*-. 

Ê* imperioso que se retorne ao aspecto antigo, E, depois, pomos 

reparo, também, na qualidade, na disposição e nas juntas das 

lajes de pedra, que circundam o obelisco histórico.Finalmente, 

ainda perdura no flanco direito do chafariz o muro de arrimo 

paralelepípedos. Se for tecnicamente impossível a retirada da. 

quele arrimo devido ao provável desequilíbrio da grande arvo. 

re ali existente, que se tente uma solução intermediaria, ou 

conciliatória, na base de uma cortina inclinada de concreto,cu 

coisa semelhante, que não perturbe tanto o equilíbrio da solu, 

ção original. 

Era o que tínhamos a informar. 

C.T.E.T., 15 de junho de 1972. 

CARLOS LEMOS 

Arquiteto 

5 000-111-972 Imp. Serv. Gráf. SCET 



Ao E. Conselho Dèíib'eratl ve 

S.E., em là I    06      1 19*7,2 , 

•    Secrewio Executivo V 

Segue , juntada-:  nesta data,- 
documento 

^À- 
fÔlha de informação 
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SECRETARIA    DE    CULTURA,    ESPORTES    E    TURISMO 

 Ap 
folha de informação rubricada sob 

ro       processo    nS   ^    0044/71 (a), 

•r 

Assunto  CONDEPHAAT 
Interessado Solicita tombamento do Largo da Memória (antigo PIQUES) nesta Capital, 

SÍNTESE DA DECISÃO DO E.CONSELHO DELIBERATIVO 

ATA 121 DA SESSÃO DE 26.06.1 972 

0 E.Conselho Deliberativo 

aprovou a proposta do conselheiro professor - 

Luiz Saia, no sentido de ser encaminhado a 

Prefeitura Municipal um oficio denunciando as 

irregularidades. 

S.E., em 26/junho/l 972.- 

SOLANGE TORRES 
Assessora 

.5.000- 111-972 Imp. Serv. Gráf. SCEf 



& Seção do Admimstragft© 

S.E., èrri 3,S/     OQ>     / 19^. 

j    iRuy de K-TrV-3 n Marques) | 
Secretário hxecuíivo 

•# 

Segue , juntada- nesta data,- 
documento 

folha de informação 

 em- 

-rubricad- -sob n.°- 

-de- -de 19- 

(a)- 



I 

♦ 

L 

são Paulo, 29 de junho de 1 972.- 

Ofício SE-80/72 

Proc.00U/7l 

Senhor Prefeito 

Tenho t honra de solicitar de Vossa Exce- 

lência providencias tementes a regularizar algumas anomalias técnicas 

resultantes da eotauraçêo do LARGO DA MEMÓRIA, nesta Capital* 

Para melho compreensão do assunto, perati 

to-íue rememor.'. os rntecedertes» 

MN ofício.. 199-200/71» aabos de 30 da 

agosto de 197?» dirigidos, respectivamente, a Vossa Excelência e ao Ad- 

ministrador RBgional da Se, foi comunicado que o CCN5ELB0 DE EEFESA DO 

PATRBiÜNIO inSTÓiaCO^RQlJEOLOGIC^.ARTÍSTICO E TURÍSTICO 16 ESTADO - 

CONDEPHAAT - aprovara o TOBAMENTO do LARGO DA MEMÓRIA, e Qtge nos ter- 

mos das disposições conjugadas d® legislação aplicável a espécie quais- 

quer obras a serem feitos no monumento, ou na sua érea envoltoria, num 

raio de 300 (tzezentos) metros, estariam na dependência de audiência - 

prévia do Colegiado. 

Projetado a reforma daquele logradouro pú 

blico, as plantas respectivas, executadas pelos arquitetos da Divifião - 

de Pa-quês e JarvHna da. Municipalidade, fox~am objeto de estudos de com- 

petência da Comissão Técnica de Estudes e Tombamento da Secrelaria-£xe~ 

cutiva do CONDEPHAAT. 

Com base nesses estudos, varies observa — 

ções foram snètadas e transmitidas ao sr. Diderot Corrêa de Jesus, Dire 

tor do Departamento de Parque» e Jardins e do arquiteto Pitombo, Dire- 

tor da Divisão de Projetos. 

Consoante vistoria procedida nos serviços 

de conservação e restauração, ja terminados, algumas folhas foram anota 



& 

• 2 

das, razão porque e o presente para solicitar de Vossa Excelência o cum- 

primento da orientação técnica dada ao setor competente dessa Municipal! 

dade. 

Agradecendo a atenção com que se dignar 

dispensar, aproveito a oportunidade para renovar r. Vossa Excelência os 

protestos de alta eotiraa e elevada consideração. 

\m  IS AZEVEDO MARQUES 
Sec ietário—Executivo 

Excelentíssimo Senhor 

Professor Engenheiro JOSÉ CARLOS FIGUEIREDO FERRAZ 

Digníssimo Prefeito Municipal de 

SXO PAULO 

> 

"li 

SI 



I 
Comissão Téc. de [Moios o To^teentos 

S. £„ em oi, de   4J    19^7 x. 

1 r   WYTiE ftZEyroo íOQüES '    * 
Secretário Fxecnlívo 



SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 

Interessado 

Assunto 

Folha de informação rubricada sob n.°  

do P,.QQQM/ZI.-C.QM>ç;.]F;.EAAT../ w, vwr.. §  

CONDEPHAAT. 

Presidente - solicita tombamento do Largo da Memória 
(antigo Piques), nesta Capital. 

:NFORMAçâO N° 22/74-CTET 

Senhor Secretário Executivo: 

Após o recebimento deste processo esbi 

vemos duas vezes na Seção de Parques e Jardins da Prefeitura, 

no Parque Ibirapuera, procurando notícias a respeito das pro 

vidências que deveriam ter sido tomadas a partir dos termos do 

ofício SE 80/72, de fls.54. Em ambas as ocasiões fomos infor 

mados de que deveríamos aguardar manifestação oficial da Pre 

feitura. Como até a presente data nada chegou ao CONDEPHAAT a 

respeito do assunto, sugerimos sejam reiterados os termos do 

já citado ofício. 

C.T.E.T., 8 de março de 1974 

CARLOS  LEMOS 
ARQUITETO 

2.000 - v-973 Imp. Serv. Gráf. SCET 



São Paulo, I l/março/l 974 

Ofício SE-44/74 

Proc.CONDEPHAAT-0044/74 

Senhor Chefe do Gabinete 

Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelên- 

cia providências tendentes a regularizar algumas anomalias 

técnicas resultantes da restauração do LARGO OA MEMORIA, - 

nesta Capital• 

Para melhor compreensão do assunto permito- 

me rememorar os antecedentes. 

Pelos ofícios 199-200/71, ambos de 30 de a- 

gosto de 1971, dirigidos, respectivamente, a Sua Excelen - 

cia o Senhor Prefeito Municipal e ao Administrador Régio - 

nal da Se, foi comunicado que o CONSELHO DE DEFESA DO PA - 

TRIMONIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO 

ESTADO - CONDEPHAAT - aprovara o T0MBAMENT0 do LARGO DA ME. 

MÓRIA, e que nos termos das disposições conjugadas da le, 

gisIação aplicavei a espécie quaisquer obras a serem fei - 

tas no monumento, ou na sua aroa envoltoria, num raio de 

300 (trezentos) metros, estariam na dependência de audiên- 

cia prévia do Colegiado. 

Projetado a reforma daquele logradouro pu- 

blico, as plantas respectivas, executadas pelos arquitetos 

da Divisão de Parques e Jardins da Municipalidade, foram - 

objeto de estudos da competência da Comissão Técnica de Es. 

tudos e Tombamento da Secretaria-Executiva do CONDEPHAAT. 

Com base nesses estudos, varias observações 

foram anotadas e transmitidas ao sr. Diderot Corrêa de Je- 

sus, Diretor do Departamento de Parques e Jardins e do ar- 



quiteto Pitorabo, Diretor da Divisão de Projetos, 

Consoante vistoria procedida nos serviços de 

conservação e restauro, já terminados, algumas falhas fo- 

ram anotadas, razão porque os órgãos técnicos da Prefeitu, 

ra foram solicitados para uma reunião, que nao se reali - 

zou pela ausência de seus componentes, não obstante fos - 

sem convocados pessoalmente e pelo ofício SE-80/72, de 29 

de junho de 1972, dirigido ao Senhor Prefeito Municipal. 

Nessas condições, é o presente para solici - 

tar de Vossa Excelência o cumprimento da orientação tecnj. 

ca dada ao setor competente dessa Municipalidade. 

Agradecendo a atenção que se dignar dispen - 

sar, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Ex- 

celência os protestos de estima e consideração. 

RUY DE AZEVEDO MARQUES 
Secretár i o-Execut i vo 

A Sua Excelência Senhor RUI MAZZEI DE ALENCAR 
Digníssimo Chefe do Gabinete do Senhor Prefeito Municipal 

'P. 

CAPITAL 



SECRETARIA DE  CULTURA, ESPORTES  E  TURISMO 
CONSELHO    DE    DEFESA    DO    PATRIMÔNIO    HISTÓRICO,    ARQUEOLÓGICO, 

ARTÍSTICO    E    TURÍSTICO    DO    ESTADO    -    CONDEPHAAT 

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 286 — CEP — 01403 

São Paulo,   06/março/l  975.- 

Ofício SE-18/75 

Proc.C ONDEPHAAT-0044/71 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Se- 

nhoria que existe aberto no Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado 

- CONDEPHAAT - o processo n2 0044/71, relativo ao T0MBAMENT0 

do conjunto formado pela Ladeira da Memória, Jardins antigos 

e respectivas construções projetadas por Victor Dubugras, en 

volvendo o antigo obelisco, e pelo muro de arrimo ao longo 

da rua Quirino de Andrade. 

Considerando a notícia publicada no 

jornal "0 Estado de são Paulo", de 01 do mes em curso, sob a 

epígrafe "A viagem de Geisel do Jabaquara a Santana", segun- 

do a qual o traçado obrigará a desapropriação de inúmeras ca 

sas na área do Anhangabau, abrangendo algumas situadas na La 

deira da Memória, NOTIFICO a Vossa senhoria que nos 

termos das disposições conjugadas da Lei ns 10247, de 22 de 

outubro de 1969, Decreto Lei ne 149, de 15 de agosto de 1969 

e Decreto de 19 de dezembro de 1969, o conjunto referido no 

início (Ladeira da Memória) nâo poderá ser destruído, demo- 

lido, alterado ou mutilado sem prévia autorização do Conse- 

lho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artísti 

co e Turístico do Estado - CONDEPHAAT -.  E mais:     todo proje 

-segue- 

> 

1.000 -iv-974 Imp.  Serr.  GrAÍ.   8CKT 
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i SECRETARIA DE  CULTURA, ESPORTES   E  TURISMO  ^( 
CONSELHO    DE    DEFESA    DO    PATRIMÔNIO    HISTÓRICO,    ARQUEOLÓGICO, X 

ARTÍSTICO    E   TURÍSTICO    DO    ESTADO   -    CONDEPHAAT /T 

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 286 - CEP - 01403 

.    2   . 

to de construção dentro de uma área de 600 m. de diâmetro,ten 

do como centro o bem cultural aludido, deverá ser aprovado pre 

viament© pelo mesmo Conselho. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 

Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração. 

^V^^*^l 

RUY DE AZEVEDO MARQUES 
Secret ár i o-Executivo 

Ilustríssimo Senhor Doutor PLÍNIO 0SWALD0 ASSMANN 

Digníssimo Presidente da Companhia do Metropolita- 

no de São Paulo - METRÔ' 

rua Augusta n2 1 626 - 152 andar 

C A P I T A L 

1.000 - IV-974 Imp.  Serr.  Qráf.  SCET 



Ao E. Conselho Deliberativo 

I Ruy d* Azevedo Marques ' 
Secretário Executivo 
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SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 

Folha de informação rubricada sob n.°  

^ProcuCONDEPHAAX," 0044   /...7.1 (a) 

InteressadoCONDEPHAAT 

Assunto   Presidente-Solicita tombamento do Largo da Memória 
(antigo PIQUES)  nesta Capital 

SÍNTESE   DA  DECISÃO   DO  E.CONSELHO  DELIBERATIVO 

ATA       258        DA     SESSÃO     DE     19.03.1   975 

0 E.Conselho Deliberativo 

decidiu pelo tombamento. 

SE.,   em 19/março/l 975.- 

S^-ft—M~~n 
RUY  DE  AZEVEDO MARQUES 
Secretârio-Executivo 

Imp. Serv. Gráf. SCET 
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SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 

Folha de informação rubricada sob n.' 

,jProc.CONDEPHAAT n° 0044 / ?! (a) 
 toêL 

InteressadoCONDEPHAAT 

Assunto Presidente-Solicita tombamento do Largo da Memória 
(antigo PIQUES), nesta Capital. 

Informação SE-21/75 

Senhor Secretário 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex- 

celência a inclusa RESOLUÇÃO, para assinatura, se assim 

o entender, do TOMBAMENTO do Largo da Memória, nesta Ca- 

pital, como monumento artístico e histórico. 

Ã elevada consideração de Vossa Excelen 

cia. 

SE., em Ol/abril/l 975.- 

<v^ v ft~-■*■ Y~ -\~\ 

RUY DE AZEVEDO MARQUES 
Secretâr io-Executivo 

(oi 

Imp. Serv. Gráf. SCET 

írt 



Ao E. Conselho Deliberai}»* 

S.E., emoV/ OV     /®?r 

Ruy d* Azevedo Marques       '    I 
Secretário Executivo 

S=v 

Segue , juntada nesta data,. 
~>/S*AS cm 



ESTADO   DE   SAO   PAULO 

y 

RESOLUÇÃO     DE DE A6*/ L      DE    1 975 

JOSÉ E.MINDLIN, SECRETÁRIO DE CULTURA, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA, no uso de suas atribuições legais e nos 

termos do artigo 12 do Decreto-lei ne 149,de 15 de agos 

to de  1 969, 

RESOLVE 

Artigo 12 _ Fica tombado como monumento artís_ 

tico e histórico o Largo da Memória, espaço urbano defi- 

nido pela Ladeira da Memória, Rua Xavier de Toledo e Rua 

Quirino de Andrade e que compreende obras de arquitetura 

paisagística de autoria do arquiteto Victor Dubugras e o 

antigo obelisco, também conhecido por "Pirâmide do Pi- 

ques", obra executada em 1 814 pelo mestre pedreiro José 

Gomes Vicente, sob projeto do Engenheiro Marechal Daniel 

Pedro Muller in memorian do Governo Provisório da Capi 

tanía de são Paulo. 

Artigo 22 _ Fica o Conselho de Defesa do Pa- 

trimónio Histórico,Arqueológico,Artístico e Turístico do 

<^7 
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.2. 

ESTADO   DE   SAO   PAULO 

Estado, autorizado a inscrever no LIVRO DO TOMBO competen 

te o monumento em referência, para os devidos e legais e- 

feitos. 

Artigo 32 - Esta Resolução entrará em vigor na 

data de sua publicação. 

£, 

SECRETARIA DE  CULTURA,   CIÊNCIA E  TECNOLOGIA,   aos 

de AQA/ z~ de 1 975 

(oi 
9 

; L.fe 

JOSÉ  E.MINDLIN 
Secretário de Estado 

%a: 

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - Mod. 18 



SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 

Folha de informação rubricada sob n.° &^.:..././£3...J.  /" 

d0OX.oc.CONDEPHAAT...n.° Q0.4.4../. ...7.1. (a) L2  

Interessado CONDEPHAAT 

Assunto     Presidente-Solicita tombamento do Largo da Memória 
(antigo PIQUES)  nesta Capital. 

Pr»yiHftnniaHa(n) ,1 untada dos documenteis) 

contante(s) de Fls. n.^s 63/64e encaminhado(s) 

a (o) Sr. SeciEt ár io-ExecUtl-Y-O. 

em_04_/_04_/_Zl 

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
CHEFE 

Imp. Serv. Gráf. SCET 



At E. Conselho DolltotttiB 

$.£. em oW/ oy      / »?r 

luy «H Aievedo Mafquts ' ^ Ruy fW Akevedo Mari 
Secretário Executivo 

Tl â V - I 3 ,   ^r^   s*<   dU   éH ott-^s.    ? 6 . 

V- 

documento 

Segue—««, juntada nesta data,  _ rubricada~~«....sob n.°» 
tolhd. .. .cie   informação 

..de_ -de   19.. 

(a)- 
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SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

JMENTOS |    r-y 

MICROFILME N.«   38441 

CONDEPHAAT 

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, 
ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO 

CERTIDÃO N°: 0061 

Nos termos do Provimento n° 7/84, de 09/03/84, da Corregedoria 
Geral da Justiça, CERTIFICO, para os devidos fins, que o Senhor Secretário de Estado da 
Cultura, em consonância com o decidido pelo Egrégio Colegiado em sua Sessão Ordinária 
de 19/03/75, Ata n° 258, baixou a Resolução s / n°, de 02/04/75, pela qual foi tombado o 
LARGO DA MEMÓRIA - ANTIGO PIQUES localizado na Rua Xavier de Toledo e Rua 
Quirino de Andrade, nesta Capital, estando o mesmo devidamente inscrito no Livro de 
Tombo n° 96, conforme dispõe o Artigo 139, do Decreto Estadual n° 13.426, de 16/03/79. 

São Paulo, 15 de agosto de 1.995. 

JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA 

Presidente 

l¥ 

12.00.00 3.0.001 
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 



8 o ttBSIRD  K TÍTULOS E DOK n 
a   Av. PaulWt, 1489 - Cj. 52 - Fone 28^6449 

APRESENTADO HOJE, PROTOCOLADO E REGIS 

TWADOEMMICROFtLMESOBW.»    38441 

lá/ffttfl Ofnha -Oiüé   / 
vantas Autoitei4*K 

■M» Jesé. 
Eacrd 

4a Silva Cunha OMéI 

M| 
«\ 

Ç«M valar Inchil 27%, aavkto» aa Estaca, 20% aalPÉ*' 

SELOS E TAXAS RECOLHIDO POR VERBA 

(Isento de Emols.Custas e Contribuições, 
Art.  29,  Lei  Est.  4.476 de 20/12/84.     ) 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO r Oiti* de Informação 
u br içada sob n* 

Do «Número i AnoMw (Rubricai 

li w 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado de São Paulo 

A Diretoria Técnica. 

Estamos encaminhando fotosrafias tiradas para a publicação do 
PATRIMÓNIO CULTURAL PAULISTA - Bens Tombados 1968 - 1998, para 
serem anexada (s) aos respectivos processos de tombamento. 

STCR, 28 de Agosto de 2000 

Arq.: Tereza L. R. Epitácio Pereira 

Obs.: Colaboração do arquiteto CaioM. de O. Fabi ano. 

A STA para 
proceder à juntada nos respectivos processos de 
tombamento. 

Jjase^uühdmíe Savôy^c Castro 
Diretor Técnico do STCR 

CREAn" 1751S/D-SP 

10 



SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA Yn. 
LPIIAA I - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, A CONDEI 

Turístico do Estado de São Paulo 

Bem Tombado: Lé&J^^A^ÜE MÓR iA 

Artístico e 

Proc. de Tomb.:QQQá=í/Z-l Res.: 2jétdj£> 

processo de tombamento 
Obs.: Fotos de autoria de Edna II. Miguita Kanude, deQLTtffi: a serem anexadas ao 

*tt 



coNH, P,1
E^R,ETARÍA DE ESTADO DA CULTORA      ~% 

CONDfcPHAA 1 - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
 —     Turístico do Estado de São Paulo. 

Bem Tombado:  Í^A\ 
&êQJ2Ajj£Há&1A Proc. de Tomb. .QQQMjTl Res.: __   2JA=/ZÕ 

processo de tombamento. 
Obs, Fotos de autoria de Edna H. Miguita Kantide, de OLUL^a serem anexadas ao 

3? 



71 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA        %> 

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
  Turístico do Estado de São Paulo. 

Bem Tombado: J^&a^DA_iJ£MQBa^_. Proc. de Tomb. iffjQ^ffi Res.:  £_/£./& 

processo de tombamento 
Obs.: Fotos de autoria de Tereza C. K. Epitácio Pereira de OÜT RT a serem anexadas ao 



7^ 
roNnr,»^RETARÍA DE ^TADO DA CULTURA        /A>> 
CONDEl IIAA1 - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
 —      I uristico do Estado de São Paulo. 

Bem Tonibado: J^K&^M_MEMÓR >A lVoc.deTo,nb..Ç^^7^1Res,: 2j4dZ5 

processo de tombamento. 
Obs.: Fotos de autoria de Edna H. Miguita KamMe, de QS\_ffl a serem anexadas ao 

lu 



1 
CONDI 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA       /V 
-PIIAA 1 - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado de São Paulo 

Bem Tombado: Lj&èCU2A_A.MÓfctA _Proc.deTomb.:QQ3áégL Re>.: 2j4i!7I> 

processo de tombamento 
Obs.; Fotos de autoria de Edna H. Miguita Kanúde, de Pato? a serem anexadas ao 

^s 



SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA ^ 
CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
  Turístico do Estado de São Paulo. 

Bem Tombado: i^&^oj^J^^S^___^oc. de Tomb. QX^Zl Res.: 2j4z!T5 

Obs.: Fotos de autoria de Edna H. Miguita Kanúde deOCJ-f 37 
processo de tombamento.  ■**" a serem anexadas ao 

1L 
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SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

im.o^n^ 
TERMO  DE  RESPONSABILIDADE 

0 SR. ^^TVUHKV Qg^sfc^vA- lAx^otlfr Qu' oe,1 tMC" 

RG ns Ò^bl-M^^^ - j f   fipa autorizado a pesquisar__  

j 

em 4£/J~JQ^   , obrigando-!se, se houver divulgação do material 

coletado, a ressaltar suja origem, como fazendo parte do acer 
. \ 

vo do CONDEPHAAT. 

0 interessado, neste ato, compromete-se a obedecer 

rigorosamente aos preceitos da legislação que diz respeito a 

"Direitos Autorais", principalmente quanto à divulgação  de 

textos, fotografias e ilustrações. 

São Paulo, ^^yv^yr   ' de. ZooY 

Interessad n/-iaw^ C^Lo^OgvW^ 

12.00.00.3.0.001 
IMPRENSA OFICIAI DO ESTADO 
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PROCESSO N. Qkk Hl>A 
CONDEPHAAT 

FLUXOGRAMA DO PROCESSO 

I        | 

DATA DE 
REMESSA 

ENVIAR PARA RUBRICA 
REMETENTE 

RUBRICA 
CONTR. PROC. 

lalu.loj. ^n (Qêd&n Co^Xpm .CUL W3uuums/-ífe5ò                       fô, 
( 

i 

^^-^•' 




