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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 11 

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTA  

 

Local: Parque Augusta 

Data: 14 de agosto de 2020 

 

Participantes Entidade E-mail 

Silvio Marques MPSP smarques@mpsp.mp.br 

Ruth Rutman  GT-MPSP rutmanruth@gmail.com 

Ingrid Bisterzo DIPO-SVMA ibisterzo@prefeitura.sp.gov.br 

Lucas Lavecchia  DIPO-SVMA llgouvea@prefeitura.sp.gov.br 

Paula Nishida  DPH-SMC paulabarbosa@prefeitura.sp.gov.br 

Rosalia Delorence Setin rosalia@vizzium.page 

Vivian Trivilini  Setin vivian@setin.com.br 

Tatiana Bianconcini Conselho Gestor tatianabianconcini@gmail.com 

José Hamilton Aguirre CAEX-MPSP joseaguirre@mpsp.mp.br 

 

1. OBJETIVO 

Vistoria ao Parque Augusta para verificar os serviços de restauro e as 

prospecções arqueológicas.  

 

2. DA VISTORIA | GERAL 

2.1. Serviços Concluídos: 

▪ Demolição das construções preexistentes, próximas à esquina das 

Ruas Augusta e Marquês de Paranaguá; 

▪ Demolição do asfalto localizado na área de clareira e no interior do 

bosque; 
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▪ Demolição das fundações de concreto localizadas na área de clareira; 

▪ Retirada dos tapumes em frente aos muros; 

▪ Retirada dos tapumes que dividiam o bosque da área de clareira, com 

exceção àqueles que continham árvores apoiadas; 

▪ Instalação de tapumes no entorno de todo o Parque;  

▪ Avanço do tapume em frente ao portal em direção à calçada, a fim de 

viabilizar o restauro da fachada da edificação (figuras 01 - 04);  

▪ Concretagem do canteiro localizado na calçada em frente ao portal. Tal 

solução foi necessária, a fim de garantir rota acessível de 1,20m de 

largura, considerando que o tapume neste trecho teve de avançar em 

direção à calçada, conforme solicitado pela CET e pela Subprefeitura 

da Sé (P.A. SEI nº 6027.2019/0009477-4).  

 

3. DA VISTORIA | RESTAURO ‘PORTAL’ 

3.1. Serviços Concluídos: 

▪ Prospecção pictórica; 

▪ Recomposição do telhado (telhas e estrutura de madeira);  

▪ Raspagem da cobertura de tinta e paredes; 

▪ Tratamento de trincas, fissuras e rachaduras;  

▪ Aplicação de massa nas paredes. Segundo funcionários do local, a 

massa é composta de cal, areia e água, remetendo ao material original 

da construção;  

▪  Instalação das calhas para drenagem;  

▪ Instalação de infraestrutura elétrica;  
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▪ Instalação do portão (ver figuras 34 - 42); 

▪ Pisos;  

▪ Forro;  

▪ Pintura. 

 

3.2. Serviços Pendentes: 

▪ Instalação das luminárias;  

▪ Instalação das esquadrias (janelas); 

▪ Instalação das portas (acesso ao espaço expositivo a à guarita de 

segurança);  

▪ Acabamento do piso;  

▪ Segunda demão de tinta;  

▪ Acabamentos no geral. 

   

4. DA VISTORIA | RESTAURO ‘CASINHA’ 

4.1. Serviços Concluídos: 

▪ Demolição do volume dos sanitários; 

▪ Demolição do volume localizado atrás da edificação;  

▪ Recomposição do telhado (telhas e estrutura de madeira);  

▪ Raspagem da cobertura de tinta e paredes; 

▪ Tratamento de trincas, fissuras e rachaduras;  
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▪ Aplicação de massa nas paredes. Segundo funcionários do local, a 

massa é composta de cal, areia e água, remetendo ao material original 

da construção; 

▪ Instalação das esquadrias (ver figuras 25-31); 

▪ Instalação das portas (ver figuras 25-31); 

▪ Pintura;  

▪ Forro; 

▪ Piso.   

 

4.2. Serviços Pendentes: 

▪ Instalação das luminárias;  

▪ Acabamento do piso;  

▪ Acabamentos no geral; 

▪ Demolição total do piso posterior da casinha; 

▪ Execução dos dois volumes de concreto (sanitários e sala posterior). 

 

5. DA VISTORIA | BOSQUE 

5.1. Serviços Concluídos: 

▪ Restauro da escadaria de pedra, localizada ao lado da ‘casinha’. 
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5.2. Serviços em Andamento: 

▪ Limpeza dos caminhos;  

▪ Redescoberta das orlas de tijolo e pedra remanescentes; 

▪ Redescoberta de caminhos remanescentes;  

▪ Restauro dos elementos presentes ao longo dos caminhos.  

 

6. DA VISTORIA | MANEJO DA VEGETAÇÃO 

6.1. Serviços Concluídos: 

▪ Retirada da vegetação arbustiva ao lado do ‘Portal’;  

▪ Retirada do exemplar arbóreo de nº 191, que estava tombado sobre o 

‘portal’, conforme despacho autorizatório nº 14/CGPABI/2019 (P.A. SEI 

nº 6027.2019/0009696-3);  

▪ Retirada do exemplar arbóreo de nº 399, que estava tombado sobre a 

‘casinha, conforme despacho autorizatório nº 14/CGPABI/2019 (P.A. SEI 

nº 6027.2019/0009696-3);  

▪ Plantio compensatório referente ao despacho nº 14/CGPABI/2019. 

Foram plantados dois exemplares arbóreos ao lado do portal, conforme 

consta em relatório e planta encaminhados pela Setin, anexados em 

P.A. SEI nº 6027.2019/0009696-3 (figuras 23 e 24).  

DIPO observou que o tutoramento dos dois exemplares foi feito (figuras 

21 e 22). 

DIPO verificou que o local em que uma das mudas foi plantada não é 

adequado, por estar exatamente na projeção de uma ramificação 

importante de outro exemplar arbóreo existente. Diante disso, e 

considerando que o transplante da mesma para local mais adequado 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=24722790&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002524&infra_hash=a6034ad690b1543bc3c466fcf6709e672139c7aaf7444fec930e5f74587b2c37


 
 

  Relatório de Vistoria Elaborado por DIPO | Implantação, Projetos e Obras                             6 
 

poderá ser prejudicial à espécie, solicitou que em próxima ocasião, 

DIPO seja previamente informado do local do plantio para avaliação.  

▪ Acordou-se que as árvores que caíram com as chuvas, apontadas em 

relatório encaminhado pela Setin por e-mail em 22/01/2020, serão 

suprimidas posteriormente, por meio de novo laudo para remoção 

destas. Dessa forma, as mesmas não farão parte do PCA que será 

encaminhado à DCRA. No entanto, DIPO solicitará à subprefeitura da 

Sé que realize a limpeza das calçadas do entorno do Parque, vez que 

muitos galhos caíram sobre ela na ocasião da queda;  

▪ De acordo com representantes da Setin, que acompanharam a vistoria, 

o manejo arbóreo terá início no dia 19/08/2020. 

 

7. DA VISTORIA | PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS 

7.1. Serviços em Andamento: 

▪ Escavação das bases do muro voltado para a Rua Augusta; 

▪ Execução de unidades de escavação ao longo de todo o terreno; 

▪ Execução de prospecções arqueológicas ao longo de todo o terreno; 

▪ Escavação do local onde será implantado os sanitários da ‘casinha’; 

▪ Escavação do piso posterior da ‘casinha’ (ver figuras 29-32); 

▪ Limpeza dos caminhos do bosque;  

▪ Redescoberta das orlas de tijolo e pedra remanescentes; 

▪ Redescoberta de caminhos remanescentes;  

▪ Ilustração dos muros e elementos remanescentes do Colégio Des 

Oiseaux; 



 
 

  Relatório de Vistoria Elaborado por DIPO | Implantação, Projetos e Obras                             7 
 

▪ Ilustração dos caminhos e orlas redescobertos.    

 

7.2. Geral: 

▪ Até o momento, foram encontrados: 

 Tijolos de diferentes épocas;  

 Pratos;  

 Taças;  

 Cerâmicas no geral; 

 Ossos de animais;  

 Antigos sistemas de esgoto. 
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8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
Figura 1 - Parque Augusta 

 
Figura 2 – Arqueologia 

 
 
 
 

 
Figura 3 - Arqueologia 

 
Figura 4 – Arqueologia 

 
 
 
 

 
Figura 5 - Arqueologia 

 
Figura 6 - Arqueologia 
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Figura 7 - Arqueologia 

 
Figura 8 – Arqueologia 

 
 
 
 
 

 
Figura 9 - Arqueologia 

 
Figura 10 – Arqueologia 

 
 
 
 
 

 
Figura 11 - Arqueologia 

 
Figura 12 - Arqueologia 
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Figura 13 - Arqueologia 

 
Figura 14 – Arqueologia 

 
 
 
 
 

 
Figura 15 - Arqueologia 

 
Figura 16 – Arqueologia 

 
 
 
 
 

 
Figura 17 - Arqueologia 

 
Figura 18 - Arqueologia 
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Figura 19 - Arqueologia 

 
Figura 20 – Casinha 

 
 
 
 
 

 
Figura 21 - Casinha 

 
Figura 22 – Casinha 

 
 
 
 
 

 
Figura 23 - Casinha 

 
Figura 24 - Casinha 
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Figura 25 - Casinha 

 
Figura 26 – Casinha 

 
 
 
 
 

 
Figura 27 - Casinha 

 
Figura 28 – Casinha 

 
 
 
 
 

 
Figura 29 - Casinha 

 
Figura 30 - Casinha 
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Figura 31 - Casinha 

 
Figura 32 – Casinha 

 
 
 
 
 

 
Figura 33 - Bosque 

 
Figura 34 – Portal 

 
 
 
 
 

 
Figura 35 - Portal 

 
Figura 36 - Portal 
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Figura 37 - Portal 

 
Figura 38 – Portal 

 
 
 
 
 

 
Figura 39 - Portal 

 
Figura 40 – Portal 

 
 
 
 
 

 
Figura 41 - Portal 

 
Figura 42 - Portal 

 


