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Processo Administrativo SEI nº 6025.2020/0016288-6 
 

A Sra. Maria Isabel Rosado de Carvalho (autora do processo administrativo de 
tombamento supracitado), vem por meio da arquiteta e urbanista, especialista na área 
de Patrimônio Histórico e Cultural, Estela Maris Carneiro Alves, expor alguns breves 
esclarecimentos e incorporar ao processo alguns documentos que comprovam os 
valores históricos, arquitetônicos, urbanos e afetivos do bem, além de suas questões de 
integridade e autenticidade que certamente irão colaborar com a análise do DPH. A 
presente investigação complementa a documentação já apresentada e analisada pelo 
DPH para a abertura do processo, a intenção é ser breve e prático para facilitar e agilizar 
o trabalho do DPH. 
 

 

 
1. BREVE ESCLARECIMENTOS: 

 
1.1. A Sra. Maria Isabel Rosado de Carvalho não é arquiteta, mas sim 

aposentada, ela trabalhou como radialista na TV Cultura; 
 

1.2. A empresa Marina Carvalho Arquitetura Ltda. (CNPJ: 18.883.271/0001-06) 
da filha da autora não tem envolvimento na abertura do processo administrativo 
supracitado; 
 

1.3. A Sra. Maria Isabel Rosado de Carvalho abriu individualmente o processo 
de tombamento devido a urgência da situação, logo após o conhecimento da aquisição 
de diversos imóveis pela PROPEC AGROPECUÁRIA E IMOBILIARIA S.A na rua 
Visconde de Ouro Preto. Atualmente, com o processo em aberto, conforme previsto pela 
Lei Municipal 10.032/1985, o imóvel conta com proteção relativa à preservação do 
patrimônio cultural e foi possível juntar esforços da comunidade para a proteção desse 
bem cultural. 
 

 

 

 
2. INCORPORAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
Os documentos aqui apresentados foram levantados, organizados e analisados 

pela arquiteta e urbanista Estela Maris Carneiro Alves, com o auxílio crucial não 
somente da Sra. Maria Isabel Rosado de Carvalho, mas também de diversos moradores 
da rua, de grupos da comunidade civil e cidadãos engajados na causa da preservação 
do patrimônio histórico e cultural. 
 

2.1. Abaixo-Assinado 
 

Foi realizada uma petição online e física (ANEXO 1) para comprovar os valores 
afetivos relacionados à história e às memórias da rua Visconde de Ouro Preto e do 



casarão. No momento da escrita deste relatório, foram coletadas 108 assinaturas 
presenciais que representam um contingente significativo de cidadãos, tendo em vista 
o fato que ainda estamos em pandemia e a escala de representatividade do imóvel. 
Também foi realizada uma petição online de alcance mais amplo e prático que conta, 
neste momento, com cerca de 1500 assinaturas.  

As assinaturas presenciais são de moradores das ruas Visconde de Ouro Preto 
e Marquês de Paranaguá. Algumas ações de divulgação e coleta de assinaturas ainda 
estão em andamento e poderão ser anexadas ao processo no futuro. Por exemplo, o 
abaixo-assinado foi recentemente disponibilizado na secretaria do São Paulo Athletic 
Club (SPAC) para que os sócios possam se manifestar de maneira pessoal. 
 Essa documentação confirma que a Sra. Maria Isabel Rosado de Carvalho, ao 
abrir esse processo de tombamento não estava pensando no seu interesse individual, 
mas sim, na preservação da memória da sociedade em que ela está inserida, da história 
da arquitetura e da cidade e da ambiência da rua Visconde de Ouro Preto. 
 

 

 

 

 

 

2.2. “Histórias da Rua Visconde de Ouro Preto” 
 

Ademais, para evidenciar os valores afetivos do imóvel com mais detalhes, foi 
levantada uma coletânea de depoimentos e relatos pessoais de cidadãos intitulada 
“Histórias da Rua Visconde de Ouro Preto” (ANEXO 2). Nesses relatos as pessoas se 
prontificaram escrevendo livremente sobre sua relação com a rua ou com o imóvel, 
indivíduos que moram ou moraram na rua, que frequentam ou frequentaram a rua ou 
trabalharam no casarão, de diferentes idades e profissões, demonstrando que a 
identificação para com esse bem cultural é coletiva e diversificada. 

Segue alguns trechos mais significativos: 
  
“Rua Visconde de Ouro Preto, uma pequena rua, repleta de boas 

lembranças e de grande saudade! Lá nasci e vivi uma importante parte da 
minha vida. Era um ambiente familiar, acolhedor. Quando adolescente, 
tínhamos uma ‘’frota’’ com 10 ciclistas. Era uma delícia! Passeávamos 
sempre por toda a região. Nossos vizinhos eram pessoas amigas, nunca 
houve qualquer tipo de desentendimento, todos se respeitavam! O Sr. Eloy, 
por exemplo, que vivia na mansão, era um ótimo e respeitado vizinho (...)”.  
  

Nize Carneiro de Azevedo Mello, 96 anos, dona de casa aposentada, viveu na 
rua entre os anos 1920 e 1950. 

  



 
Imagem 1: Foto disponibilizada por Nize. Ela tinha aproximadamente 4 anos e estava no quintal de sua 

casa na rua Visconde de Ouro Preto. Fonte: Acervo pessoal da família. 

  
“Eu gostava de morar na Rua Visconde de Ouro Preto, 180. 

Muitas saudades. Adorava pular corda, jogar queimada, brincar com as 
amigas vizinhas Célia, Baby e Leny. (...) Tinha uma outra vizinha, Margareth 
que morava ao lado do clube inglês, onde às vezes íamos escondido na 
piscina (...)”  

Maria Carneiro, 92 anos, dona de casa aposentada, viveu na rua entre os anos 
1930 e 1950. 

 
“(...) todos se conheciam e se ajudavam como bons vizinhos. 

Belas e doces lembranças. Onde meus 2 filhos cresceram e fizeram amigos, 
que são amigos até hoje. Jogavam bola na rua, frequentavam o Clube Spac 
e dividiam brincadeiras mesmo com os que ali chegavam (...)”. 

 
Clélia , 68 anos, aposentada, morou na rua entre 1983 e 2019. 

 

“Memórias de família… de minha irmã Ana Maria… quanta 
saudade dos tempos antigos… tempos do colégio Des Oiseaux, do Bologna, 
da paquera na Rua Augusta! Minha irmã estudou neste colégio onde hoje é 
o Parque Augusta, também casou lá e para continuar fiel às memórias 
agradáveis de juventude, comprou no início dos anos 80, um apartamento 
numa pequena rua, desconhecida da maioria, praticamente um beco, 
cenário de três casarões centenários e do clube mais antigo do Brasil… Rua 
Visconde de Ouro Preto, um oásis no centro de São Paulo, onde ainda se 
consegue admirar árvores, ouvir o canto dos pássaros que teimam em ser 
mais sonoros que o ruído do trânsito. No início da manhã você ainda ousa 
respirar fundo para sentir o agradável aroma da natureza… Uma 
preciosidade que merece ser preservada na sua essência!” 

 
Isabel, radialista aposentada, moradora da rua desde 2017 e nos anos 1990. 



 

 

 

 

 

 

“Neste escritório trabalhavam em torno de 15 pessoas, e o 
mesmo funcionou até 1997. Há pouco encaminhei as fotos desta linda casa, 
para minha amiga Tereza de Fátima, com quem trabalhei até aquela data, 
de imediato voltou a resposta – “Que linda! Quantas saudades...” Só pude 
responder – “Realmente. Um período marcante. Inesquecível...” 

 
Milton Gabbai, 76 anos, engenheiro civil, trabalhou no casarão entre 1982 e 

1997 e mora na rua desde 1993. 
 

Analisando todos os depoimentos [Ver Anexo 2] nota-se que vários 
equipamentos do bairro são citados, como o Clube Inglês (SPAC), o Colégio de 
Oiseaux, a PUC, o Mackenzie, os outros dois casarões históricos da rua (a Casa 
Amarela e o da esquina com a rua Marquês de Paranaguá), o Parque Augusta, além de 
árvores, ipês floridos e pássaros. Isso demonstra que o imóvel em questão se insere 
num contexto urbano histórico específico e numa ambiência única na cidade que devem 
ser preservados.  
 

2.3. Projeto Original do Casarão 
 

A pesquisa realizada no Arquivo Histórico Municipal Washington Luís revelou o 
projeto original do casarão da rua Visconde de Ouro Preto, antigo número 11, 
atualmente números 118 e 124 (ANEXO 3), o que trouxe dados muito importante para 
a análise dos valores arquitetônicos e históricos do imóvel, a saber: 
 

 
• Data de construção: 1919 
• Construtora: Companhia Iniciadora Predial 
• Autor do projeto: Arquiteto Ricardo Severo 
• Proprietário: Eloy Gomes 

 
Importante salientar que em colaboração com o Arquivo Histórico Municipal 

Washington Luís, foi possível confirmar a assinatura de Ricardo Severo comparando 
com outros projetos do arquiteto disponíveis no Sistema SIRCA. 
 

 

 

 

2.4. Contextualização das informações encontradas 
 

Ricardo Severo e a Companhia Iniciadora Predial 
 



O arquiteto português Ricardo Severo da Fonseca e Costa (1869 - 1940) teve 
um papel importante na história da arquitetura luso-brasileira e do movimento 
neocolonial do começo de século XX, com uma destacada atuação profissional em São 
Paulo, ao lado de Francisco de Paula Ramos de Azevedo no requisitado Escritório 
Técnico, na Companhia Iniciadora Predial e no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. 
Sobre a Companhia Iniciadora Predial, a pesquisadora Mello aponta: 
 

Entre as empresas que gravitavam ao redor do Escritório 
Técnico, Severo era acionista da Companhia Cerâmica Villa Prudente e da 
Companhia Iniciadora Predial. Esta última, fundada em 1908 por Ramos, 
Severo, Frederico Vergueiro Steidel e Arnaldo Vieira de Carvalho, era uma 
espécie de banco de financiamento imobiliário que construía residências de 
aluguel e financiava a construção de residências particulares, destinadas à 
classe média ou àqueles que não podiam pagar nem construir os 
requintados palacetes concebidos no Escritório Técnico. Ricardo Severo 
dirigiu a companhia desde a sua fundação até 1940, quando veio a falecer, 
concentrando nessa empresa os seus conhecidos projetos neocoloniais 
(MELLO, 2006, p. 84). 

 

 
Imagem 2: Assinatura do arquiteto Ricardo Severo e do proprietário Eloy Gomes e carimbo da Companhia 
Iniciadora Predial no memorial descrito do casarão. Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís. 

 

 

 

 

Eloy Gomes 
 

A partir de pesquisa em periódicos do começo do século XX, Eloy Gomes nasceu 
em Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, foi um comerciante do 
ramo farmacêutico, tendo sido gerente da Companhia Paulista de Drogas e da 
Sociedade Anonyma Vanadiol. Em 1919, encomendou a construção de sua própria casa 
na rua Visconde de Ouro Preto, com projeto do arquiteto Ricardo Severo através da 
Companhia Iniciadora Predial. Posteriormente, ele foi fundador, diretor e finalmente 
conselheiro fiscal do Banco Noroeste, já extinto.  

Casou-se com Maria Lemes Gomes e tiveram um filho chamado Linneu Gomes. 
Eloy viveu no casarão até a sua morte, em 1941. O velório aconteceu na sua própria 
casa, de onde saiu um cortejo rumo ao Cemitério São Paulo. 
 



 
Imagem 3: Correio Paulistano – Edição de 02/02/1941 – p. 6 

 

 

 

 

 

 

Análise da integridade do imóvel 
 

 O projeto original do casarão e a situação do edifício atualmente foram 
comparados com o objetivo de levantar a sua cronologia construtiva, identificar 
elementos originais remanescentes e assim, analisar os fatores de integridade e 
autenticidade do bem, e consequentemente seu potencial de para ser reconhecido pelo 
Município como patrimônio histórico e cultural, através do tombamento. Desta forma, 
alguns elementos gráficos foram desenvolvidos para a realização da análise: 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir destes elementos gráficos, pode-se concluir que várias características e 
componentes arquitetônicos originais encontram-se totalmente íntegros como:  

• os recuos frontais [Imagem 4],  
• grande parte do telhado e beirais [Imagem 5]; 
• os elementos decorativos, aberturas e esquadrias das fachadas 

principais [Imagem 6]; 
• as escada interna em madeira e vitral; 
• o portão e a escada de acesso principal localizados no ângulo do lote; 
• os gradis em ferro [Imagem 7]. 

 



 
Imagem 4: Detalhe do recuos frontais de quatro metros no projeto original que se mantém até hoje. Fonte: 

Arquivo Histórico Municipal Washington Luís. 
 



 
Imagem 5: Telhado em bom estado de conservação, em 2021. Distingue-se claramente o volume 

incorporado posteriormente do telhado original que encontra-se em bom estado de conservação. Foto de 
Estela Alves. 



 
Imagem 6: Detalhe da fachada na situação atual (2021) e projeto original. Observa-se que a situação 
atual corresponde exatamente ao projeto original de 1919. Foto de Estela Alves (à esquerda). Fonte: 

Arquivo Histórico Municipal Washington Luís (à direita). 
 





 
Imagem 7: Detalhe do guarda-corpo da entrada do imóvel na situação atual (2021) correspondendo ao 
projeto original de 1919. Desta forma, acredita-se que o gradil de divisão do lote e o portão de acesso 

também são originais. Fonte: Relatório Técnico Kruchin Arquitetura, p. 47 (à esquerda) e Arquivo Histórico 
Municipal Washington Luís (à direita). 

 
Apesar do imóvel ter passado por algumas intervenções para se adaptar aos 

usos principalmente comerciais que abrigou a partir do final do século XX e começo do 
XXI, pode-se comprovar que ele ainda se mantém íntegro e autêntico em grande parte. 
O imóvel foi tratado tecnicamente e afetivamente com cuidado, sendo possível manter 
o seu bom estado de conservação até hoje. Os relatos do engenheiro Milton Gabbai que 
trabalhou no casarão, na Davar Engenharia, entre 1982 e 1997 e do advogado Ricardo 
Luiz Dias que trabalhou no casarão, no Centro de Cidadania LGBT, entre 2017 e 2018 
[Ver Anexo 2] demonstram o cuidado em manter e restaurar os elementos originais nas 
obras de adaptação de uso. 
 



Ainda que esse casarão não tenha sido reconhecido pela municipalidade como 
patrimônio histórico e cultural até hoje, a sua materialidade se preservou, mantendo as 
suas características originais principais. 

As principais intervenções ocorrem no fundo do imóvel na parte onde localizava-
se a área de serviços (na grande maioria dos casarões do começo do século XX, já é 
uma parte menos valorizada e prestigiada) e na entrada do imóvel que divide-se em 
dois acessos independentes. O imóvel hoje conta com dois números 118 e 124, 
acredita-se que essa adaptação foi realizada para abrigar dois usos simultaneamente. 
Não foi possível verificar a integridade dos acabamentos internos do imóvel. 
 

 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os documentos e análises realizadas comprovam os valores históricos, urbanos, 

arquitetônicos e afetivos do imóvel à rua Visconde de Ouro Preto, 118/124. O imóvel 
apresenta-se como um remanescente bem conservado e íntegro do modo de morar da 
classe média e da história da arquitetura eclética do começo do século XX na cidade de 
São Paulo, como apontado na documentação para abertura do tombamento. O casarão 
se revela como um testemunho edificado da atuação do arquiteto português Ricardo 
Severo e da Companhia Iniciadora Predial. No projeto original [Ver Anexo 3], nota-se 
que o Ricardo Severo assinou todos os documentos além de ter escrito, ele mesmo, o 
memorial descritivo, demonstrando um envolvimento neste projeto específico. Também 
pelo fato de ser um edifício de esquina, disposto de maneira mais destacada na rua. 

Tem-se o hábito de preservar as memórias dos grandes e luxuosos casarões, 
grandes personalidades da cafeicultura de São Paulo, ficando menosprezada as 
memórias das classes médias e baixas que é justamente o caso da tipologia 
arquitetônica do casarão. São cada vez mais raros esses casos preservados na cidade. 
Desde 1964, a Carta de Veneza já aponta: 
 

“Artigo 1º: A noção de monumento histórico compreende a 
criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que 
dá testemunho a uma civilização particular, de uma evolução 
significativa ou de um acontecimento histórico. Estende-se não só às 
grandes criações, mas também às obras modestas, que tenham 
adquirido, com o tempo, uma significação cultural.” (Carta de 
Veneza, 1964) 

 

 

Os valores afetivos foram constatados não somente através de abaixos-
assinados físico e online, mas também a partir de relatos e depoimentos pessoais de 
diversas pessoas que moraram ou moram, que frequentaram ou frequentam a rua e o 
bairro desde o começo do século até hoje. Evidencia-se que o sobrado é uma referência 
e porta memórias coletivas e identidade para a rua e para o bairro. O tombamento deste 
imóvel é um direito à memória e à cidade de vários cidadãos e não um fator puramente 
nostálgico. 

As intervenções realizadas no imóvel foram respeitosas e cuidadosas, 
conservando-se a parte mais significativa dos valores arquitetônicos do bem. Esse fato 
demonstra mais uma vez os valores afetivos do imóvel por quem o ocupou ou o adaptou. 
Os usos recentes do casarão salvaguardaram esse patrimônio edificado e as 
intervenções necessárias foram feitas justamente para manter o imóvel em uso e bem 
conservado. Vale lembrar que o patrimônio edificado não deve ser considerado uma 



materialidade intocável e parada no tempo, mas se adaptar de maneira minimizada e 
reversível, precisamente o que foi feito nesse casarão até hoje.  

Em nome dos moradores da rua, a fim de assegurar a permanência da 
ambiência da rua e das principais características arquitetônicas do projeto, pede-se o 
reconhecimento deste imóvel como patrimônio histórico e cultural pelo Município. 
Sugerimos o tombamento das partes remanescentes originais que se encontram 
totalmente íntegras, como examinado ao longo desse relatório, como o gabarito, os 
recuos frontais, o telhado, as fachadas principais, a escada interna em madeira, os 
gradis e o portão e a escada de acesso ao imóvel localizado no ângulo do lote. 

Para concluir, pede-se a análise e apreciação da presente documentação por 
parte do DPH e a participação da arquiteta e urbanista Estela Maris Carneiro Alves 
(estelamcalves@gmail.com) e da Associação dos Proprietários, Protetores e Usuários 
de Imóveis Tombados (APPIT) na reunião do Conselho do CONPRESP que tratará do 
tombamento do imóvel a fim de representar a sociedade civil interessada na 
salvaguarda do referente casarão e reafirmar os valores do imóvel para a cidade e para 
a história da arquitetura.  
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