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Calçadão da rua Coronel Oliveira Lima, antigo Caminho do Pilar (2004) 
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CAPÍTULO 4 

GESTÃO URBANA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM SANTO ANDRÉ 

 

A ORIGEM DO CONTROLE DO SOLO URBANO 

Durante os anos 1920, o povoado da Estação São Bernardo, que desde 1911 era a 
sede do Distrito de Santo André, apresentou uma grande expansão urbana com 
a abertura de vários loteamentos para fins residenciais e a instalação de 
inúmeras indústrias favorecidas por leis de incentivos fiscais aprovadas poucos 
anos antes da Primeira Guerra Mundial.128 

A ampliação do número de postos de trabalho aliada à oferta de lotes 
residenciais e a crise da lavoura do café, que expulsou agricultores do campo, 
favoreceram o crescimento populacional do então município de São Bernardo, 
particularmente das cidades de Santo André e São Caetano. 

No ano de 1920, o censo demográfico, agrícola e industrial mostrava os 
números do crescimento da cidade de Santo André e sua superioridade em 
relação aos demais núcleos do município: a população de São Bernardo atingiu 
a cifra de 24.014 habitantes, dos quais, 7.036 estavam em Santo André (4.373 na 
área urbana e 2.663 na área rural) .129 

Este acelerado crescimento urbano pôs à mostra a necessidade de infraestrutura 
no Bairro da Estação. Desde os primeiros anos do século XX, a Prefeitura já 
realizava o alargamento das ruas próximas à estação, buscando deixá-las com 
16 metros de largura, e a abertura de outras, facilitando o fluxo de veículos. 
Neste período foi retificado o final da Rua da Estação (antigo Caminho do 
Pilar), com a abertura de novas quadras junto à linha férrea, foi alargada a rua 
que dava acesso à passagem de nível da ferrovia que recebeu a denominação de 
avenida Nova (atual Rua Bernardino de Campos), e realizada a abertura da 
atual avenida Queiroz dos Santos, paralela à linha férrea, integrando com a 
avenida Guarará (atual D. Pedro I). 

Nos anos 1920, foi dado início aos estudos de saneamento, no sentido de 
organizar o serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto, que a 
concentração urbana demandava. O Engenheiro Plínio Branco, contratado pela 
Prefeitura para tal finalidade, registrava o crescimento dos, então, Distritos de 
Santo André e São Caetano, “centros industriais de primeira grandeza”, que 
“cresceram rapidamente e espalharam-se sobre uma area consideravel, com 
pequena densidade de predios”.130 No ano de 1928, o distrito de Santo André, 
por exemplo, registrava uma “aggregação de mais de vinte villas de terrenos 

                                                
128  São Bernardo. Lei número 95, de 16 de setembro de 1911. 
129  Passarelli, op cit.: 71. 
130 Commissão de Melhoramentos de São Bernardo, op. cit: 17. 
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loteados (que são verdadeiros bairros em rápida formação), cobre hoje mais de 
10.000.000 de metros quadrados, e tem uma população de 10.000 habitantes”.131 

Os estudos para garantir o abastecimento de água para os núcleos que 
apresentavam grande crescimento originaram a primeira lei de controle urbano 
do município: em 1929 foi aprovada a Lei Municipal número 271,132 que 
disciplinou a abertura de novos loteamentos, determinando reservas de áreas 
obrigatórias para sistema viário (20% da gleba) e para espaços livres e 
equipamentos púbicos (5%) e largura mínima de ruas (12 metros).  

Às margens da ferrovia, já se via então a cidade industrial nascente e seus 
bairros residenciais, implantados para abrigar trabalhadores das fábricas. Nos 
anos 1920, a cidade deixa de ser apenas o “bairro da estação” e assume o papel 
de subúrbio industrial, em prolongamento ao parque industrial paulistano. 

Em 1940, o “bairro da estação” já era sede do município de Santo André, 
englobando os distritos de São Bernardo, São Caetano, Pilar e Ribeirão Pires, e o 
censo demográfico registrava que a população de todo o município 
correspondia a cerca de 90 mil habitantes, que se concentravam principalmente 
junto à linha férrea, nos núcleos de Santo André e São Caetano, com 66 mil 
habitantes (o Distrito de São Bernardo, antiga sede do município, contava com 
cerca de 12 mil habitantes) .133 

O viajante que parte de S. Paulo no rumo de Santos, pela “São Paulo Railway”, 
observa de ambos os lados da estrada de ferro aspectos da vida industrial já 
muito desenvolvida. 

À direita e à esquerda sucedem-se os grandes armazéns e depósitos, erguem-se 
muros de fábricas junto ao limite da linha férrea, e quando a perspectiva se 
amplia percebem-se ao longe os vultos das chaminés dos bairros industriais: 
Braz, Moóca, Ipiranga. Além da estação dêste nome, vai desaparecendo o 
panorama industrial, substituído por extensão de terrenos ainda vazios, à 
espera de ocupação. Vêem-se, apenas, manchas mais ou menos afastadas de 
casas isoladas ou em grupos reduzidos, localizados nos bairros extremos da 
Capital. 

Mas, logo adiante, à entrada do município de Santo André, o panorama 
industrial é de novo anunciado por dois grandes estabelecimentos, à esquerda 
fábricas das Indústrias F. Matarazzo, à direita a fábrica de louças da firma 
Barros Loureiro. Reproduz-se aquela sucessão de fábricas e armazéns, menos 
compacta agora, até atingir-se a estação ferroviária de Santo André.134 

O retrato do bairro da Estação, na primeira metade da década de 40, mostrava 
uma cidade mais densamente ocupada junto à linha férrea, com casas térreas, e 
bairros residenciais ao redor de uma área central com pequenos jardins nas 
frentes dos lotes, pomares e hortas nos fundos, e muitos lotes vagos nos bairros. 

                                                
131 Branco, op. cit.: 17. 
132 São Bernardo. Lei número 271 de 02 de abril de 1929,   
133 Passarelli, op. cit.: 83. 
134  Silva, 1944: 552. 
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Destacava-se, no meio do casario baixo da mancha urbana que se formava, as  
torres das igrejas e as chaminés das fábricas. Fundos de vales arborizados e 
morros com a vegetação típica de campo, ao redor da mancha urbana, 
compunham o cenário suburbano. 

A velocidade com que a cidade demandava novos serviços da Administração 
Municipal pôs à mostra a falta de dados para estudos e projetos e a necessidade 
de adequação da legislação urbana, que resultou na proposição da elaboração 
de um plano geral de urbanização com abrangência de variados aspectos, desde 
o projeto do Centro Cívico até questões referentes a transportes públicos, 
sistema de vias, áreas verdes, saneamento, abastecimento, parcelamento, uso e 
ocupação do solo, por meio do “zoneamento da cidade e sua divisão em áreas 
comerciais, residenciais e industriais”.135 

 

 
Imagem 4. 1. Vista aérea de Santo André, 1944 (acervo MuSA), que possibilita observar a área 

de maior densidade de concentração urbana entre a via férrea e a Igreja Matriz de Santo 
André, ou seja, no “Bairro da Estação”. 

A partir de 1945, a Prefeitura passou a contratar técnicos, especialmente 
engenheiros e arquitetos, para a realização de alternativas de adequação do 
sistema viário, abertura de avenidas, regulamentos de uso e ocupação do solo 
urbano. Buscava-se qualificar o espaço urbano, dotando-o de serviços e 
equipamentos públicos e estimulando a transformação da paisagem, por meio 
de incentivos fiscais para a construção de edifícios com cinco ou mais 

                                                
135 Santo André. Decreto Lei número 116, de 29 de dezembro de 1944. 
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pavimentos,136 como uma forma de modernizar a paisagem, mesmo a cidade 
apresentando muitos vazios urbanos junto à estação. 

O Engenheiro Prestes Maia fez parte desse primeiro processo de planejar a 
cidade e, no início dos anos 1950, apresentou projeto para a construção de um 
viaduto sobre a linha férrea, junto à estação ferroviária de Santo André, 
eliminando a passagem de veículos sobre os trilhos, e de urbanização da Praça 
IV Centenário indicando a construção do centro cívico no local. Sugeriu, ainda, 
a elaboração de um plano diretor para o município. 

Nos últimos anos da década de 1950, o Centro de Pesquisas e Estudos 
Urbanísticos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, sob a 
coordenação do Professor Luiz de Anhaia Mello, foi elaborado e aprovado o 
Plano Diretor Preliminar,137 estabelecendo diretrizes para o sistema de 
zoneamento urbano, plano viário, planos de educação, saúde e lazer e as ações 
para a continuidade do processo de planejamento. 

O Plano Preliminar propôs a reserva de área para a implantação do sistema 
urbano de vias principais, formado por: avenidas marginais do rio 
Tamanduateí e dos córregos Oratório e Meninos (os dois últimos nas divisas 
com os municípios de São Paulo e São Bernardo do Campo); avenidas radiais, 
interligando a área central aos diversos bairros da cidade e de municípios 
vizinhos, aproveitando, em geral, os fundos de vale dos córregos afluentes dos 
Meninos e do Tamanduateí; avenidas perimetrais envolvendo as zonas 
comerciais da área central e do Parque das Nações (em lados opostos em 
relação à ferrovia) e outra maior integrando as vias radiais.  

O sistema de vias previsto delimitou os setores de vizinhanças, que passaram a 
ser a base de estudos para a distribuição de equipamentos e serviços urbanos, 
bem como o estabelecimento de índices urbanísticos. Até os dias de hoje, 
estudos e projetos para a área central de Santo André têm como delimitação o 
sistema viário proposto pelo Plano Diretor Preliminar, embora esta delimitação 
rompa com o tecido urbano da antiga Villa Ypiranguinha e incorpore o Bairro 
Casa Branca, com características urbanas de parcelamento, uso e ocupação do 
solo distintas do antigo “Bairro da Estação”.  

Das vias propostas, foram construídas a marginal do Rio Tamanduateí, muitas 
das vias radiais sobre leitos de córregos e apenas uma das perimetrais, a que 
circunda a área central da cidade a partir do alargamento da Rua Coronel 
Alfredo Flaquer sobre uma de suas laterais, criando uma ruptura na estrutura 
urbana da villa Ypiranguinha.  

Com relação aos índices urbanísticos, o Plano Preliminar propôs o controle da 
verticalização para edifícios residenciais e o estímulo à concentração de edifícios 

                                                
136  Santo André. Lei número 453, de 28 de setembro de 1948; Decretos números 547, de 20 de 
dezembro de 1951; 1.025, de 15 de junho de 1955. 
137  Santo André. Lei número 1.501, de 27 de outubro de 1959. 
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na área mais central do município e nos corredores de tráfego mais atrativos 
para as atividades comerciais: 

Artigo 6º - Objetivando fixar um teto para o desenvolvimento vertical e limitar 
o volume de edificações dentro do Município, mantidas todas as exigências do 
Código de Obras e do Código Sanitário do Estado de São Paulo, ficam fixados 
os seguintes índices máximos para os respectivos coeficientes: 

 coeficiente de ocupação coeficiente de utilização 

Prédios Comerciais 0,80 5 

Prédios Residenciais 0,66 3 

Área mínima de lote por família em habitação coletiva = 40m2. 

Parágrafo único – No estudo do desenvolvimento dos diversos setores de 
vizinhança, e de acordo com as características de cada um, serão fixados 
coeficientes variáveis e menores, no sentido de garantir condições ótimas de 
higiene e habitabilidade e de facilidade e fluidez de circulação, no interior de 
cada unidade.138 

A autorização legal para a maior utilização do solo para o uso comercial, ou 
seja, na área mais central da cidade e nos principais corredores de tráfego, 
estimulou o início de um processo de verticalização na rua Coronel Oliveira 
Lima e outras ao seu redor que, no entanto, não transformou imediatamente a 
paisagem local. Apenas alguns edifícios mais altos foram construídos, 
preservando a paisagem baixa predominante do “povoado-estação”.139 

  

A INSTITUIÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO 

O Plano Diretor Preliminar teve como conseqüência a instituição de um 
organismo para implementar as diretrizes, a partir da contratação de uma 
equipe técnica multidisciplinar, com a atribuição de “prosseguir as pesquisas e 
análises para a elaboração do Plano Diretor, elaborar o Plano Diretor, elaborar 
os planos executivos e os códigos de obras, zoneamento e loteamento, cuidar 
dos problemas de habitação, ordenando os setores por meio de planos de ação 
comunal”,140 que passou a denominar-se Comissão Técnica.141 

A Comissão Técnica desenvolveu estudos de desenvolvimento urbano, 
especialmente capacitando a cidade com equipamento e serviços urbanos, com 
grandes investimentos na construção de prédios escolares para o então curso 
primário, que apresentava grande carência em todos os setores da cidade, e  a 
desapropriação de remanescentes de chácaras nos arredores do centro para 
criação de espaços de lazer que a cidade não possuía, como já havia ocorrido 

                                                
138 Idem. 
139 Ver imagem 2.10. 
140 Santo André, 1959, op.cit.: Anexo, 37. 
141 Santo André. Lei número 1.642, de 18 de fevereiro de 1961. 
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com a desapropriação da sede da Chácara Bastos, depois Praça IV Centenário, 
destinada para a instalação do Centro Cívico.  

A Comissão realizou, também, o detalhamento dos projetos do novo sistema 
viário proposto pelo Plano Diretor Preliminar, reservando faixas de terrenos, 
especialmente nas margens dos córregos, para a implantação das vias. De 
imediato, iniciou os procedimentos para a construção da via perimetral ao 
centro da cidade, que foi construída no final da década de 1960, junto à 
construção do Paço Municipal, ambos criando um novo símbolo de 
modernidade para a cidade industrial, além de uma rede de equipamentos 
educacionais. 

Ao mesmo tempo foram desenvolvidos estudos de adequação da legislação de 
uso, ocupação e parcelamento do solo urbano. Para tanto, adotou três zonas 
distintas de uso do solo: a zona industrial, entre a via férrea e o rio 
Tamanduateí; a zona comercial, no interior de cada uma das vias perimetrais; e 
a zona residencial, nos demais setores de vizinhança. 

Não foi possível conhecer a totalidade das propostas apresentadas pela 
Comissão Técnica com relação aos índices urbanísticos, por dificuldade de 
acesso aos arquivos da Prefeitura e até mesmo por falta de cuidado com a 
conservação de documentos como os estudos de legislação e os projetos 
urbanos. No entanto, no ano de 1960 foi aprovada a Lei nº 1.592, que amplia o 
potencial construtivo para a edificação de prédios na cidade, permitindo uma 
maior densidade construtiva para a Zona Central em relação à Zona Residencial 
e criando a possibilidade de edifícios de uso misto com os mesmos coeficientes 
adotados para os prédios comerciais, quais sejam: 

 coeficiente de 
ocupação 

coeficiente de 
utilização 

Prédios Comerciais na Zona Central 0,90 6 

Prédios Comerciais na Zona Residencial 0,80 5 

Prédios Residenciais na Zona Central  0,70 4 

Prédios Residenciais na Zona Residencial 0,70 3 

Área mínima de lote por família em habitação coletiva = 35m2. 142 

A análise da legislação urbana mostra a ampliação dos índices de uso e 
ocupação do solo com a aprovação de novas leis e decretos, em especial na área 
do “bairro da estação” e bairros ao seu redor. 

Na década de 1970, a cidade parecia um imenso canteiro de obras. Os arredores 
da área central e até mesmo os loteamentos mais distantes e os fundos de vale 
que apresentavam baixa densidade de construções em 1954, quando da 
realização de um levantamento aerofotogramétrico que subsidiou os trabalhos 

                                                
142 Santo André. Lei número 1.592, de 13 de setembro de 1960. 
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de elaboração do Plano Diretor Preliminar, já não apresentavam vazios urbanos 
significativos. 

O Paço Municipal - projeto arquitetônico e urbanístico de Rino Levi e 
paisagismo de Burle Marx – foi inaugurado, em 1969, na Praça IV Centenário, 
ao lado das ruas mais antigas da cidade, reunindo as sedes dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, além de espaços de cultura e lazer. Ao redor 
do Paço Municipal era implantado um complexo sistema viário, com avenidas 
largas e viadutos, que compunha a via perimetral ao centro e, ao mesmo tempo, 
dava destaque e isolava os edifícios dos três poderes do restante da cidade. 

 

 
Imagem 4. 2. Centro Cívico de Santo André, inaugurado em 1969 (2004). 

A rua Coronel Alfredo Flaquer, na Villa Ypiranguinha, dava lugar à avenida 
perimetral, via expressa semi-enterrada que atravessou a área mais antiga da 
cidade e circundou o Bairro Casa Branca e, ao mesmo tempo, criou uma 
barreira para a circulação de pedestres ou automóveis, rompendo a trama 
urbana do bairro já consolidado. A avenida D. Pedro II estava quase ligada à 
nova avenida Ramiro Coleone, rompendo o desnível do terreno entre os 
córregos Carapetuba e Cemitério. 
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Imagem 4. 3. Vista panorâmica de Santo André, com Praça IV Centenário e Paço Municipal.143 
À direita do Paço Municipal, a via rebaixada parte do complexo viário implantado, ao fundo a 

Villa Ypiranguinha onde se identifica a verticalização da rua Coronel Oliveira Lima e ruas 
envoltórias.  

A avenida Prestes Maia, sobre o canal coberto do córrego Beraldo, estava aberta 
entre a avenida Industrial (junto à linha férrea) e o Bairro Príncipe de Gales, 
tornando quase concluída a ligação de Santo André com a Via Anchieta, de 
modo a estabelecer o contato com o acesso ao porto pelo transporte rodoviário. 
Sobre as estações Utinga e Prefeito Saladino foram construídos mais dois 
viadutos que integraram os dois lados da cidade sobre a via férrea. 

O processo de verticalização se fortalecia com a construção de prédios 
residenciais e de escritórios e residenciais com 10 a 15 pavimentos na área mais 
central da cidade, nas ruas da antiga Vila Ypiranguinha, especialmente próximo 
ao antigo Caminho do Pilar, designada por centro comercial pela legislação 
urbana, numa reação do mercado imobiliário à escassez de terrenos vagos nas 
proximidades da estação, com características semelhantes ao processo de 
verticalização que, desde a década de 1930, se manifestava na Capital,144 porém 
numa abrangência territorial bastante inferior. 

No ano de 1976 um novo projeto de legislação urbanística é apresentado à 
Câmara e aprovado na forma da Lei nº 5.042.145 A nova lei de zoneamento 
manteve a divisão da cidade em setores de vizinhança definidos pelo plano 
viário, procurando adequar as atividades urbanas a partir da adoção dos 
princípios da cidade funcionalista para cada um dos setores, com a delimitação 
de zonas estritamente residenciais nas áreas mais próximas ao centro; zonas 
residenciais com permissão para a instalação de indústrias e oficinas nos setores 
mais afastados do centro; zonas comerciais para atendimento de cada setor de 
vizinhança; e uma área de comércio diversificado na área central. 

                                                
143 Cartão postal da Série Brasil Turístico, SP-SA-02, [198-]. 
144 Somekh, 1997. 
145 Santo André. Lei número 5.042, de 23 de março de 1976. 
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A lógica de localização de atividades na cidade buscou adaptar a cidade, onde 
atividades diversificadas conviviam, aos preceitos do urbanismo funcionalista, 
adotando, em áreas de menor valor venal de terreno, mais distante do centro, 
índices baixos de aproveitamento do solo, com estímulo à edificação de 
unidades residenciais isoladas ou de indústrias e oficinas; nos terrenos mais 
altos dos setores de vizinhança, estariam localizados os núcleos comerciais; no 
núcleo central, próximo da estação, foi estimulada a atividade de comércio e 
serviços e a verticalização do solo; ao redor do centro, em terras de valor venal 
alto, para fins residenciais e a atividade de prestação de serviços comerciais 
(escritórios, restaurantes etc.). 

A Lei 5.042 foi modificada inúmeras vezes, com a criação de novos núcleos 
comerciais – passíveis de verticalização – e de ampliação dos índices 
urbanísticos de aproveitamento do solo que, em algumas áreas próximas ao 
centro, atingem até sete vezes a área do terreno para usos comerciais e mistos, 
resultando uma mudança da paisagem urbana nos bairros ao redor do centro, 
especialmente Bairro Jardim e Vila Bastos e, mais recentemente, na Vila Flaquer 
e trecho da Vila Ypiranguinha entre a rua Coronel Alfredo Flaquer e a avenida 
João Ramalho, que passaram a ser denominados de Vila Assunção em virtude 
da ruptura imposta pela via perimetral.  

O processo de verticalização, estimulado pela legislação urbanística ao permitir 
o uso intensivo do solo não se verificou, no entanto, nos bairros de ocupação 
mais antigos, próximos da estação ferroviária Santo André e ocorreram 
especialmente nos bairros implantados após os anos 1920, quais sejam, Bairro 
Jardim, Vila Bastos, Jardim Bela Vista e Vila Assunção, ao redor das vilas 
Ypiranguinha, Flaquer e Alzira, mantendo o baixo gabarito característico da 
ocupação urbana inicial da cidade. 

Neste sentido, poucas foram as alterações da paisagem na área mais central, e 
ainda é possível encontrar uma série de edifícios térreos e sobrados nos antigos 
arruamentos do Bairro da Estação São Bernardo, como pode ser conferido em 
estudo realizado para o projeto de requalificação da área central: 

As edificações de padrão horizontal (térreas, sobrados e galpões) são 
preponderantes, ocupando 56% da área de terreno total do Centro Principal e 
Expandido, enquanto a verticalização (edifícios com 3 pavimentos e mais)  
ocorre em alguns setores da área central e representa apenas 27% da área total, 
os terrenos baldios, os terrenos utilizados para estacionamento de veículos e a 
ínfima área verde ocupam os restantes 17% da área de terreno total .146 

 

 

 

                                                
146 Tozzi, 1998: 23. 
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Imagem 4. 4. Vista de Santo André a partir da avenida Itamarati, no Parque Erasmo Assunção 

(2005), onde se observa a maior concentração de edifícios verticais ao redor das áreas da Villa 
Ypiranguinha e Villa Flaquer. 

 

A INSTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

Nos primeiros anos da década de 1980, grupos organizados da sociedade civil 
colocaram na pauta do debate público a preservação da Vila de Paranapiacaba, 
uma vila ferroviária construída pela São Paulo Railway Co, no alto da Serra do 
Mar, limite do município de Santo André com Santos e Cubatão, ameaçada de 
desaparecimento em virtude da total desativação do sistema funicular de 
transposição da Serra do Mar e de incêndio da antiga estação inglesa, ocorridos 
em 1981. 

A Associação de Engenheiros e Arquitetos do ABC, a Associação dos 
Engenheiros Ferroviários da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí e o jornal Diário 

do Grande ABC iniciaram um movimento pela preservação da vila, que 
incorporou professores da USP, estudantes e artistas e denominou-se 
“Movimento Pró-Paranapiacaba”. 

Pela primeira vez se colocou em debate a preservação do patrimônio cultural da 
Região ABC, exigindo um posicionamento dos poderes públicos locais 
(prefeituras e câmaras) e de órgãos de defesa do patrimônio estadual e federal 
(CONDEPHAAT e IPHAN). A Prefeitura de Santo André constituiu, em 1983, a 
Comissão Pró-Paranapiacaba, formada por técnicos municipais, especialmente 
das áreas de Planejamento Urbano e Cultura, e por membros da sociedade civil 
para propor alternativas para a preservação da Vila de Paranapiacaba. 

No ano de 1986 realizou-se em Mogi das Cruzes o Simpósio Sobre Preservação 
e Memória Cultural , organizado pela Delegacia Regional de Cultura da 
Secretaria do Estado – Região da Grande São Paulo – e pela Prefeitura de Mogi 
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das Cruzes, com o objetivo de capacitar técnicos das prefeituras da Região 
Metropolitana em três áreas distintas: Museu e Arquivo, Biblioteca e Ambiente 
Urbano. 

Para a preparação do Simpósio, técnicos das prefeituras da Região do ABC 
elaboraram o “Manifesto da Comissão de Cultura da Região do Grande ABC – 
Sub Região I da Grande São Paulo”, propondo que o poder público estimule a 
pesquisa da memória local e destacando bens de interesse de preservação em 
nível supralocal, quais sejam: a Represa Billings, os estúdios da Companhia 
Cinematográfica Vera Cruz, a Vila de Paranapiacaba, a Calçada do Lorena e o 
Cine-Theatro Carlos Gomes. 

O Simpósio concluiu que os municípios deveriam criar condições internas para 
identificar seus bens culturais e estabelecer mecanismos próprios para garantir 
sua preservação por meio da instituição de Conselhos Municipais de Defesa do 
Patrimônio Cultural. 

No ano de 1987, a Prefeitura de Santo André promoveu, em conjunto com a 
Fundação Prefeito Faria Lima, o Curso de Preservação da Memória Municipal, 
que contou com a participação dos técnicos das várias prefeituras da Região 
ABC e pesquisadores e estudantes da região. Durante uma semana, técnicos das 
prefeituras se reencontraram para avaliar os avanços alcançados após o 
Simpósio de Mogi das Cruzes. Moradores do ABC, estudantes, professores e 
demais interessados na preservação da memória colocaram suas propostas e 
visões sobre a defesa do patrimônio cultural.  

Na conclusão do curso decidiu-se pela criação do Grupo Independente de 
Pesquisadores da Memória do Grande ABC – GIPEM –, formado por técnicos 
das prefeituras, pesquisadores voluntários (memorialistas) e pesquisadores 
acadêmicos que moravam ou atuavam na Região do ABC. 

Todas essas ações tiveram ampla divulgação do jornal Diário do Grande ABC 
que, no período, iniciou a publicação de uma série de reportagens denominadas 
“história de bairros” e, posteriormente, a publicação diária da coluna 
“Memória” sob a responsabilidade do Jornalista Ademir Médici, no caderno 
“Setecidades”, que trata das questões do cotidiano que ocorre nas cidades da 
Região. 

A ação do GIPEM se estabeleceu a partir de reuniões mensais com trocas de 
experiências e de informações sobre temas históricos, porém atingiu amplitude 
quando, em 1988, o Cine-Theatro Carlos Gomes foi desativado e o interior do 
auditório foi transformado em estacionamento. 

O Cine-Theatro Carlos Gomes foi uma das primeiras salas de cinema da região. 
Instalado originalmente, em 1912, no final da rua Coronel Oliveira Lima, 
esquina com travessa Conde Arnaldi, foi transferido para edifício específico 
para as atividades de teatro, cinema e salão de festas por volta de 1925. Nas 
dependências do Cine-Theatro de Variedades Carlos Gomes realizavam-se 
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diversas atividades: bailes carnavalescos, apresentações musicais, de teatro e 
cinema. No mezanino estava instalado o Clube Atlético Rhodia, que também 
desenvolvia atividades sociais e recreativas para seus sócios. 

No ano de 1944, sofreu uma modificação de sua fachada, ganhando uma 
marquise frontal e novos elementos decorativos em seu interior, restringindo 
suas atividades ao cinema, mas mantendo-se ainda um importante pólo cultural 
da cidade até a década de 1970, quando inúmeras salas de cinema entraram em 
decadência. Suas atividades, mesmo decadentes, se estenderam até 1987 
quando foi fechado. 

A retirada das cadeiras do interior da platéia, para abrigar num estacionamento 
temporário no piso de tábuas de ipê, chamou a atenção dos membros do 
GIPEM que iniciaram um movimento por sua preservação, formando o “SOS 
Carlos Gomes” que, numa ação pública em frente ao velho edifício, reuniu 23 
mil assinaturas de pessoas interessadas em preservar o velho cinema. A pressão 
popular motivou a destruição de sua fachada frontal, obra embargada por falta 
de licença municipal no ano de 1988, no entanto, chamou a atenção de vários 
setores sociais sobre a importância do bem e a necessidade de garantir 
mecanismos de proteção do patrimônio. 

Em 1990, o imóvel do antigo Cine-Theatro foi declarado de utilidade pública e 
desapropriado no ano seguinte para se tornar novamente um espaço cultural no 
centro da cidade, parte integrante do Circuito Cultural do Centro, que 
compunha o projeto de valorização da Área Central, parcialmente implantado 
entre os anos de 1991 e 1992. 

 

 
Imagem 4. 5. Cine-Theatro Carlos Gomes (2004). 

No mesmo ano de 1990, a Prefeitura de Santo André realizou o I Congresso de 
História do Grande ABC, reunindo pesquisadores para apresentar trabalhos e 
debater sobre diferentes temas de importância para a cultura regional, sob a 
coordenação geral de José de Souza Martins. Também era inaugurado o Museu 
de Santo André no espaço de um edifício escolar inaugurado em 1914, o 
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Primeiro Grupo de São Bernardo. Todos esses atos foram anunciados no ato 
solene de abertura do Congresso de História pelo Prefeito Celso Daniel. 

 

 
Imagem 4. 6. Museu de Santo André (2004), instalado no edifício do 1º Grupo Escolar de São 

Bernardo, construído em 1914. 

O debate sobre a preservação do patrimônio envolveu também a Câmara 
Municipal que, em 02 de abril de 1990, aprovou a Lei Orgânica do Município, 
estabelecendo obrigações ao Município no que se refere à proteção do 
patrimônio cultural: 

Art. 264 - Constituem patrimônio cultural do Município os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade andreense, nos quais se incluem:  

I - formas de expressão e comunicação;  

II - criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

III - documentos, objetos, obras de arte e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural;  

IV - edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; 

V - monumentos, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
arqueológico, paleontológico, artístico, científico e ecológico. 

Art. 265 - É dever do Município identificar, pesquisar, proteger e valorizar o 
patrimônio cultural andreense, através do Conselho Municipal de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Paisagístico de Santo André - 
COMDEPHAAPASA - que será criado na forma da lei. 

/.../ Art. 267 - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na 
forma da lei. 

Art. 268 - As áreas, locais, prédios e demais bens declarados de interesse 
histórico, artístico. cultural, monumental ou turístico, ficarão sujeitos às 
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restrições de uso, conservação e disponibilidade, na forma estabelecida em 
lei.147 

O movimento social em defesa da pesquisa da memória e da preservação de 
bens culturais teve também como conseqüência a criação do Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, que instituiu o instrumento de 
tombamento de bens de interesse histórico, artístico e paisagístico.  

Em 17 de agosto de 1990, foi promulgada a Lei 6.673 que trata da defesa do 
patrimônio histórico, artístico, arquitetônico-urbanístico e paisagístico de Santo 
André e cria um conselho de defesa – COMDEPHAAPASA – com a finalidade 
de “deliberar sobre o tombamento de bens móveis e imóveis de reconhecido 
valor para o município de Santo André, emitindo parecer fundamentado”, a ser 
homologado pelo Prefeito e “formular diretrizes a serem obedecidas na política 
de preservação e valorização dos bens culturais”.148 

O COMDEPHAAPASA, a exemplo dos demais conselhos propostos pela Lei 
Orgânica, é paritário, com seis membros representantes de secretarias 
municipais na área de planejamento, assuntos jurídicos, habitação, meio 
ambiente, cultura e da Câmara de Vereadores, e seis representantes da 
sociedade civil, “indicados através dos órgãos e entidades interessadas na 
proteção do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e 
Paisagístico Municipal, que serão eleitos em assembléia plenária, segundo o 
regulamento interno definido pelo conselho”.149 

A nomeação do primeiro mandato do Conselho foi realizada imediatamente 
após a homologação da Lei que o criou, e teve como atribuição a elaboração das 
regras que organizam as suas atividades, sendo aprovado pelo Decreto 12.946 
de 10 de março de 1992. Esse primeiro grupo de conselheiros que participou das 
atividades do COMDEPHAAPASA foi todo indicado pelo Prefeito Municipal, e 
foi formado por secretários de governo e representantes da sociedade civil de 
reconhecida atividade na área da cultura e da memória. 

Somente em 1992, em assembléia das associações da sociedade civil realizada 
em 01 de fevereiro de 1992, foram escolhidos os representantes da sociedade 
civil conforme estabelece a Lei Orgânica do Município. A representatividade do 
poder público era feita pelos secretários de Governo definidos anteriormente. 

Junto às atividades de formulação do Regimento Interno, o Conselho indicou ao 
Prefeito o tombamento de um primeiro conjunto de bens, quais sejam: 

                                                
147 Santo André. Lei Orgânica. Sessão II – da Cultura, da Lei Orgânica do Município de Santo 
André. 
148 Santo André. Lei número 6.673, de 17 de agosto de 1990, artigo 4º. 
149 Idem, artigo 5º. 
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� Figueira do então Parque Duque de Caxias, hoje Parque Celso Daniel, cujo 
tombamento foi homologado em 04 de julho de 1992 (processo nº 32.718/92-
3); 

� Residência de Dona Paulina Queiroz, construção do final da década de 1920 
e que se tornou Gabinete do Prefeito no final dos anos 1930, quando o antigo 
município de São Bernardo se tornou Santo André, cujo tombamento foi 
homologado em 11 de novembro de 1992 (processo nº 32.761/92-9), que 
estava destinado a centro cultural voltado à palavra, denominado “Casa da 
Palavra”; 

� Residência do Dr Goez, localizado na Rua Campos Salles, edifício eclético da 
década de1920, também de propriedade municipal, cujo tombamento foi 
homologado em 11 de novembro de 1992 (processo nº 32.757/92-0), que 
estava destinado a centro cultural voltado às artes plásticas, denominado 
“Casa do Olhar”; 

� Cine-Theatro Carlos Gomes, sobre o qual já nos referimos, cujo tombamento 
foi homologado em 11 de novembro de 1992 (processo nº 32.758/92-9); 

� Museu de Santo André, o antigo Primeiro Grupo de São Bernardo, cujo 
tombamento foi homologado em 11 de novembro de 1992 (processo nº 
32.760/92-0); 

� Sede do Haras Jaçatuba, antiga residência localizada em área pública 
destinada ao Parque da Criança, cujo tombamento foi homologado em 11 de 
novembro de 1992 (processo nº 32.756/92-2), destinado à Escola Municipal 
de Iniciação Artística. 

Uma característica comum a todos estes bens tombados vem do fato de serem 
todos pertencentes ao patrimônio municipal. Ao mesmo tempo, todos eles, 
edifícios ou não, já estavam destinados a atividades culturais e de lazer, o que já 
demonstrava um interesse cultural dos imóveis e, com exceção da sede do 
Haras Jaçatuba, todos faziam parte do Circuito Cultural proposto no projeto de 
requalificação da área central, localizados, portanto, na área mais antiga da 
cidade. 
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Imagem 4. 7A e 4.7B. Residência do Dr. Góes (2004), edifício construído sobre porão alto, 

afastado da rua, ricamente decorado com trabalhos em marchetaria, gesso e vidro colorido no 
salão principal, representativo das edificações residenciais da burguesia andreense no início do 

século XX, tal como as duas outras residências tombadas pelo COMDEPHAAPASA. 

Os processos de tombamento desses bens tiveram análises bastante breves no 
tempo. Com exceção do processo de tombamento da figueira, entre a abertura 
do processo e as homologações dos tombamentos transcorreram apenas quatro 
meses – e sem a análise técnica sobre as condições de preservação dos imóveis 
no ato de tombamento. O tombamento da Figueira foi decidido em apenas um 
mês. Na realidade, todos esses foram atos políticos de afirmação do Conselho 
num momento de final de mandato do Prefeito. 

Enquanto atos destinados a dar visibilidade ao Conselho, fez parte da estratégia 
de valorização dos edifícios tombados sua sinalização por totens informativos 
que, no caso da “Casa do Olhar”, ou residência do Dr Góes, bloqueiam a 
visibilidade do edifício. A localização de mobiliário urbano, como bancas de 
jornais, também não receberam estudos específicos para a valorização do 
patrimônio tombado e criam obstáculos para a circulação do pedestre e para a 
percepção do bem. Ao mesmo tempo, postes de iluminação e sinalização viária 
também dificultam a visualização dos bens, em especial aqueles localizados nas 
esquinas.  

Embora a atuação do Conselho tenha sido de apenas dois anos, a estratégia de 
tombar inúmeros imóveis deu divulgação à possibilidade de preservação de 
bens através do tombamento, o que motivou o Frei Roberto Tottoli, em maio de 
1993, a solicitar o tombamento da Igreja Maria Imaculada. O ato de solicitação 
fez com que fossem nomeados novos representantes do poder público, já que os 
anteriores não atuavam mais na Administração Municipal. O 
COMDEPHAAPASA retomou suas atividades em junho de 1993, depois de 
cinco meses sem atividade, por impossibilidade de completar o quorum 
mínimo de 50% das reuniões. 

O novo Conselho instituído mesclava servidores municipais, técnicos de 
carreira com cargos comissionados, sendo que os primeiros passaram a formar 
a maioria entre os representantes da Prefeitura, o que se repetiu nos conselhos 
seguintes, possibilitando, de um lado, o aprofundamento técnico nas análises 
das solicitações de tombamento, de outro, ocasionou um afastamento entre as 
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decisões do Conselho e as ações de Governo, principalmente no que se refere às 
relações entre a política de desenvolvimento urbano e de preservação do 
patrimônio. 

A análise da solicitação de tombamento da Igreja Maria Imaculada provocou 
também a necessidade de criar procedimentos para solicitações de tombamento, 
de critérios para o tombamento dos bens e de um corpo técnico habilitado para 
dar suporte às decisões do Conselho. Assim, duas atitudes foram tomadas pelo 
Conselho: a solicitação da formação de um corpo técnico, realizada em outubro 
de 2003, e o debate interno entre os conselheiros sobre critérios de tombamento 
e normas e procedimentos para a instrução de processos e elaboração de 
pareceres técnicos, durante os anos de 1994 e 1995. 

Um dos resultados deste debate foi a aprovação de uma norma geral para a 
solicitação de pedidos de tombamento que passou a exigir uma série de 
documentos para a abertura de um processo por iniciativa popular, que, se por 
um lado auxilia a formulação de pareceres por parte do Conselho, por outro 
dificulta os munícipes e os próprios conselheiros representantes da sociedade 
civil a proporem pedidos de tombamento ao Conselho.  

Artigo 1º - Os pedidos de tombamento deverão ser encaminhados ao 
COMDEPHAAPASA, por intermédio de requerimento do(s) interessado(s), no 
qual deverá constar sua identificação e seu endereço, assim como justificativa, 
devidamente documentada, que caracterize o interesse do bem a ser tombado. 

§ 1º - Para efeito de instrução dos pedidos descritos neste artigo, devem os 
mesmos ser acompanhados por: 

I – Informações sobre o estado de conservação do bem, assim como de sua 
atual utilização; II – levantamento fotográfico datado do bem; III – croquis do 
bem, nos casos de edificação; IV – demarcação topográfica da área proposta, 
nos casos de monumento ou sítio; V – Certidão atualizada de propriedade, 
passada pelo Cartório de Registro de Imóveis competente na qual figure o(s) 
nome(s) do(s) proprietário(s) do imóvel; VI – certidão de propriedade, 
assinada pelo(s) proprietário(s), com firma reconhecida, constando seu(s) 
nome(s) legível(is) e respectivo(s) endereço(s) nos casos de bens móveis.  

§ 2º - o requerente deverá também, sempre que possível, instruir o pedido dos 
seguintes elementos: 

I – em caso de edificação, ano de construção, técnica construtiva, seu 
construtor, planta do imóvel, ocupação em relação ao terreno e localização na 
área envoltória de 300 metros; II – documentação histórica sobre o bem, da 
qual deverá constar seu valor em relação ao desenvolvimento socioeconômico 
e cultural do Município.150 

O nível de exigência de informações desta Portaria afastou as iniciativas de 
participação comunitária para a proposição de preservação de bens de interesse 
cultural, uma vez que exige, além de um conhecimento sobre o valor cultural 

                                                
150 COMDEPHAAPASA. Portaria número 01, de 30 de maio de 1994. 
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do bem, documentos cartoriais e registros assinados pelo proprietário, quase 
que uma concordância com o ato administrativo do tombamento, retirando a 
possibilidade de solicitação de salvaguarda de um bem sem a anuência de 
proprietários. Nas atas das reuniões do Conselho, por diversas vezes os 
Conselheiros representantes de entidades da comunidade propõem avaliação 
do valor cultural de imóveis e outros bens que, porém, não são analisados por 
falta dos elementos solicitados pela Resolução anteriormente aprovada. 

Por outro lado, o Corpo Técnico foi criado em outubro de 1995, a partir da 
nomeação de técnicos da Prefeitura que, além das atividades de rotina de suas 
áreas técnicas – projeto, planejamento, serviços municipais – passaram a 
assessorar as demandas do Conselho. Desta forma, passaram a se dedicar às 
atividades de salvaguarda do patrimônio cultural de forma voluntária, nas 
horas livres das atividades rotineiras de suas áreas de atuação. 

No ano de 1998, foram organizados cinco grupos de trabalho para o 
desenvolvimento de estudos para fortalecer a atuação do COMDEPHAAPASA, 
desenvolvendo os temas: revisão da legislação, elaboração de critérios de 
tombamento, divulgação de procedimentos para o tombamento e sobre os bens 
tombados, elaboração de inventário de bens, e elaboração de fluxograma sobre 
o funcionamento do Conselho. Os resultados parciais destes grupos foram 
apreciados pelos conselheiros em várias reuniões, porém não atingiram 
conclusões definitivas que alterassem a condução dos trabalhos já realizados. 

Nesta segunda fase de funcionamento do COMDEPHAAPASA, iniciada em 
1994, as análises de processo se tornaram mais criteriosas e as decisões finais 
demoraram maior tempo para serem realizadas do que nos primeiros dois anos 
de atuação do Conselho. Os conselheiros, por sua vez, tornaram-se bastante 
estáveis, com poucas alterações de nomes, o que, embora pudesse representar 
um fortalecimento do Conselho enquanto órgão de preservação, resultou num 
enfraquecimento do órgão, que se viu limitado a atuar sempre com as mesmas 
visões e sem alternativas para reivindicar melhores condições de trabalho e 
maior efetividade do debate sobre a preservação nas políticas públicas da 
cidade. 

Foram objetos de análise e tombamento nesta segunda fase: 

� Sede da Associação dos Ex-combatentes do Brasil e Museu da Guerra, 
localizado na av Dom Jorge Marcos de Oliveira (Processo 53.066/92-0, 
homologado em 23/12/1992); 

� 18 pinturas em painéis de autoria de Gianni Parziale, pertencentes à Igreja 
Maria Imaculada, localizada à rua Fenícia, Parque Novo Oratório (Processo 
22.941/93-4, com tombamento homologado em 03 de setembro de 1996); 

� Paço Municipal de Santo André, edifício projetado pelo Arquiteto Rino Levi 
com paisagismo de Burle Marx, inaugurado em 1969 (Processo 44899/93-0, 
em fase de análise); 
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� Casa Amarela, residência remanescente da antiga chácara dos Tangarás, 
localizada no interior do campus universitário da Fundação Santo André 
(Processo 12.182/95-0, em fase de análise); 

� Haras São Bernardo, remanescente de área verde localizado na divisa com o 
Município de São Bernardo, às margens do córrego Taióca e tombado pelo 
CONDEPHAAT (Processo 320/95-7, em fase de análise); 

� Paranapiacaba, compreendendo o núcleo urbano (parte alta e vila 
ferroviária); a linha férrea na extensão entre as divisas com os municípios de 
Rio Grande da Serra e Cubatão e os edifícios e máquinas e demais 
instalações existentes, inclusive a Estação de Campo Grande; e a área natural 
correspondente às nascentes dos rios Grande e Mogi (Processo 65.616/96-5, 
com tombamento homologado em 07 de julho de 2003); 

� Maciço do Bonilha, área natural localizado na divisa com o Município de 
São Bernardo do Campo, também em análise de tombamento pelo órgão de 
defesa do patrimônio daquele Município e pelo CONDEPHAAT, teve seu 
tombamento aprovado em 29 de maio de 2000, mas não foi homologado 
(Processo 42.725/98-8); 

� Estação de Tratamento de Água do Guarará, primeira estação de tratamento 
de água da cidade, implantada e mantida pela administração municipal e 
que se encontra ainda em funcionamento, localizada na av. Capitão Mario 
Camargo de Toledo (Processo 7.476/99-4, em fase de análise); 

� Cine Tangará, localizado na rua Coronel Oliveira Lima, edifício construído 
na década de 1950 (Processo 29.886/2003-3, cujo tombamento aprovado pelo 
Conselho foi indeferido pelo Prefeito). 

 

   
Imagem 4. 8A e 4.8B. Edifício do Cine Tangará (2004) já desativado, vista externa, da Rua 

Coronel Oliveira Lima e interna, com o palco no fundo.  

A importância dada à valorização da memória e do patrimônio cultural se 
refletiu, por parte da gestão urbana local, na elaboração de novo projeto de 
requalificação da área central entre os anos de 1997 e 2000 – Projeto Centro com 
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Vida – que reapresentou a proposta de um circuito de visitação de bens de 
interesse cultural, denominado “Corredor Cultural”. 

O Corredor Cultural convida a fazer um passeio a pé, orientado por este 
folder, placas e tótens. As sinalizações permitem aos interessados conhecerem 
mais sobre Santo André e suas modificações ao longo do tempo. O intuito é de 
revelar a cidade, marcando e valorizando ruas, alguns edifícios e locais 
significativos, e que estão na memória de seus moradores. /.../ Trata-se de um 
trabalho de incentivo à valorização do patrimônio histórico e cultural.151 

 

 
Imagem 4. 9. Cópia do mapa do Corredor Cultural com indicação dos bens de interesse cultural 
que foram apenas identificados e sinalizados pelo projeto de Centro com Vida (acervo PMSA). 

O Corredor Cultural destacou os seguintes edifícios e espaços da cidade: 

1. Complexo do Centro Cívico municipal; 

2. Agência Central dos Correios e Marco Zero da Cidade; 

3. Casarão-sede da Chácara Mimosa, propriedade do Clube Primeiro de Maio; 

4. Colégio Doutor Américo Brasiliense, inaugurado em 1962, foi a primeira 
escola pública a oferecer o ensino de segundo grau na cidade; 

5. Sobrado do início do século XX, localizado na rua Bernardino de Campos; 

6. Primeiro quarteirão, formado pelas ruas junto à estação ferroviária; 

7. Estação Ferroviária; 

                                                
151 Santo André, s.d. (folheto). 
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8. Sobrado do início do século XX, construído em 1914 na esquina da rua 
Bernardino de Campos e avenida Queirós dos Santos, junto à estação 
ferroviária; 

9. Sobrado do início do século XX, localizado na esquina da rua Bernardino de 
Campos e avenida Queirós dos Santos, junto à estação ferroviária; 

10. Cine Tangará; 

11. Sobrado do início do século XX, na esquina da rua Coronel Oliveira Lima e 
avenida Queirós dos Santos, junto à estação ferroviária; 

12. Caminho para a vila, antigo Caminho do Pilar ou atual rua Coronel 
Oliveira Lima; 

13. Caminho para a vila; 

14. Praça e Catedral do Carmo; 

15. Casa da Palavra, antiga residência de dona Paulina de Queiroz, construída 
na década de 1920; 

16. Casa do Olhar, antiga residência do Dr Góes; 

17. Caminho para a vila; 

18. Cine-Theatro Carlos Gomes; 

19. Museu de Santo André. 

 

    
Imagem 4.10A e 4.10B. Totens de sinalização do Corredor Cultural na rua Coronel Oliveira Lima 

(2005). Ao fundo na imagem 4.10A, a escultura “Concreção 0005” do artista andreense Luiz 
Sacilotto (1924-2003), integrante do projeto de Centro com Vida. 

A seleção destes bens teve como base o “inventário dos bens culturais de 
interesse urbanístico”, levantamento realizado para o desenvolvimento do 
projeto de reurbanização e revitalização do centro principal e expandido do 
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município de Santo André, parcialmente implementado no projeto Centro com 
Vida.152 

O Conselho de Defesa do Patrimônio, por sua vez, conhecedor das proposições 
do projeto de revitalização da área central do município, apresentado aos 
membros do Conselho em reunião de 10 de junho de 1999, não iniciou estudos 
no sentido de avaliar os bens relacionados pelo projeto, que envolve não apenas 
o “centro principal”, como também o “centro expandido”, muitos deles bens 
representativos da paisagem ferroviária que não foram citados nas matérias 
investigativas do Diário do Grande ABC, como, por exemplo, o conjunto 
residencial da Fábrica Ypiranguinha das ruas Sol, Estrela e travessas Lucinda e 
Marajó, a residência localizada nas esquinas da rua Coronel Francisco Amaro 
com Coronel Agenor de Camargo, os edifícios comerciais da travessa Diana, rua 
Gertrudes de Lima esquina com Coronel Francisco Amaro, o restaurante 
Casantiga, ao lado da Igreja Matriz, conjuntos comerciais na rua Coronel 
Oliveira Lima, entre outros. 

O “Inventário dos bens culturais de interesse urbanístico do centro principal e 
expandido do Município de Santo André”, relacionou 72 bens entre edifícios 
religiosos (03 imóveis); conjuntos residenciais (09 conjuntos); edifícios 
residenciais (07, sendo dois deles tombados pelo COMDEPHAAPASA); 
edifícios públicos (04, sendo um deles tombado pelo Conselho e outro em 
análise para o tombamento); teatros, cinemas e clubes (04 bens, sendo um deles 
tombado); edifícios escolares (03 imóveis); edifícios industriais, comerciais e 
institucionais (24 imóveis); logradouros (03 ruas e vielas); monumentos (13 
objetos); e áreas livres (um parque), todos eles merecedores de análise do 
Conselho.153 

Ao mesmo tempo, a falta de continuidade administrativa em relação aos 
projetos públicos implantados mais do que valorizar o patrimônio, 
desqualificam a paisagem, uma vez que a maior parte dos totens informativos 
do Corredor Cultural tornaram-se suporte de propaganda e de pichação. 
Também as esculturas do artista Luiz Sacilotto se tornaram alvos da ação dos 
pichadores, degradando o ambiente urbano. 

A contradição entre a valorização do patrimônio e a melhoria da cidade se 
mostrou em várias intervenções na Área Central. Por exemplo, na 
pavimentação da Travessa Diana, localizada no Primeiro Quarteirão, que o 
folheto de divulgação do Corredor Cultural destacou por conservar o “piso 
original em paralelepípedos”, 154 mas que hoje se encontram recobertos por 
asfalto. 

                                                
152 Tozzi, op. cit. Anexo 1. Ver no Apêndice deste, a relação completa dos bens inventariados. 
153 Idem. 
154 Santo André, s.d., op.cit. 
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Por outro lado, na construção de uma passarela de pedestres sobre via 
perimetral, a avenida Coronel Alfredo Flaquer. Destinada a facilitar a 
acessibilidade entre os dois setores da Vila Ypiranguinha, foi localizada na rua 
Dom Duarte Leopoldo, antiga rua da Matriz, e bloqueou a visão da Igreja da 
Matriz dos que percorrem a avenida e as ruas Senador Flaquer e Dona 
Gertrudes de Lima e dos moradores e usuários dos serviços instalados no 
conjunto operário da Fábrica Ypiranguinha. 

 

   
Imagem 4.11A e 4.11B. Matriz de Santo André vista da avenida Coronel Alfredo Flaquer, sob a 

passarela que impede a visualização da Igreja (2005) e do alto da passarela de pedestres 
(2004), única possibilidade de visão da Igreja da antiga rua da Matriz no trecho próximo à vila 

operária Fábrica Ypiranguinha. 

A ausência de políticas públicas de proteção do patrimônio cultural e, ao 
mesmo tempo, a não participação de representantes do corpo diretivo da gestão 
municipal entre os conselheiros do COMDEPHAAPASA, reduziu a 
abrangência das ações de preservação do patrimônio nas demais políticas de 
desenvolvimento municipal e ampliou o distanciamento de muitos setores da 
prefeitura sobre a memória local e alternativas para a preservação. 

O afastamento do corpo de direção das ações do Conselho se expressou 
também no andamento dos processos de tombamento, com constantes 
questionamentos jurídicos sobre a autonomia do município em tombar imóveis 
particulares, retardando os procedimentos já autorizados em legislação 
municipal e demonstrando a dificuldade de limitar o direito da propriedade, de 
que trata o tombamento, entre outros instrumentos urbanísticos.  

O ato do tombamento como alternativa única para a preservação de imóveis foi 
questionado publicamente em editorial do Diário do Grande ABC, quando das 
discussões sobre o tombamento do Cine Tangará: 
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Tombar edifícios ou conjuntos arquitetônicos significa a existência de meios 
para preservação desse legado. Sem isso, pouco ou nada poderá ser feito para 
resguardar a memória de outros tempos.155  

A homologação do tombamento do velho cinema, no entanto, não foi realizada 
pelo Prefeito, que acatou orientação dos secretários municipais de Cultura e de 
Desenvolvimento Urbano, desqualificando a atuação do COMDEPHAAPASA 
ao afirmar que o imóvel não tinha característica arquitetônica relevante para 
merecer o tombamento. 

(Diz o Secretário de Desenvolvimento Urbano) “A cidade guarda com relação 
ao antigo cinema uma memória afetiva. Do cinema de rua que se transformava 
em ponto de encontro. Nada mais do que isso. /.../ o atual prédio do ex-Cine 
Tangará não tem nada único, especial ou diferenciado”.156 

As dificuldades encontradas para a preservação do Cine Tangará, um dos 
edifícios que integram o Circuito Cultural e cujos elementos decorativos da 
fachada foram retratados em todo o seu material de divulgação,157 são apenas 
uma amostra do difícil caminho a percorrer no embate entre a proteção do 
patrimônio cultural e o desenvolvimento econômico, especialmente quando a 
atuação de órgãos de defesa do patrimônio se depara com um acervo sem 
excepcionalidade arquitetônica e artística. 

 

                                                
155 Nossa Opinião, Tombar e preservar. op.cit. 
156 Granconato, 2004. Setecidades, 1. 
157 Ver imagem 4.10B. 


