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PROCESSO: 100574/2014 

INTERESSADO: UNIDADE DE FOMENTO E DIFUSÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL 

ASSUNTO: EDITAL ProAC N° 13/2014 – CONCURSO DE APOIO A PROJETOS DE 

RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS PELO CONDEPHAAT. 

 

 

ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL PROAC N° 13/2014 – 

CONCURSO DE APOIO A PROJETOS DE RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS 

TOMBADOS PELO CONDEPHAAT 

 

Nós, membros da Comissão de Seleção do Edital ProAC nº 13/2014, selecionamos 

os projetos, conforme item I e IX do referido Edital. 

 

02 (dois) projetos para restauração de imóveis tombados pelo CONDEPHAAT, 

acompanhados de projetos complementares, dos respectivos memoriais descritivos 

e orçamentos. 

 

Módulo 1: “Casarão da Avenida Paulista nº 1919”.  

 

PROTOCOLO PROPONENTE PROJETO 

20140910809072 Hereñu+Ferroni Arquitetos Ltda. Museu da 

Diversidade Sexual 

 

E como suplentes em ordem de classificação, os seguintes projetos: 

 

ORDEM PROTOCOLO PROPONENTE PROJETO 

1º 20140918853838 AUM arquitetos Ltda. Museu da 

Diversidade Sexual 

 

Módulo 2: “Estação Ferroviária de Mairinque”. 

 

PROTOCOLO PROPONENTE PROJETO 

20141002542173 Helena Ayoub Silva & Arquitetos 

Associados - EPP 

Estação Ferroviária 

Mairinque 

 

E como suplentes em ordem de classificação, os seguintes projetos: 

 

ORDEM PROTOCOLO PROPONENTE PROJETO 

1º 20140918718501 AUM arquitetos Ltda. Estação Ferroviária 

de Mairinque 

 

 

Metodologia de Análise:  

Foram inscritos 23 projetos no concurso referente ao edital nº 13/2014, dos quais 

sete para “Estação Ferroviária de Mairinque” e 16 para o “Casarão da Avenida 

Paulista, nº 1919”, cujos conjuntos foram analisados separadamente por cada 

jurado e discutidos coletivamente em quatro longas sessões.  Considerando o 

menor número de inscritos, foram avaliados inicialmente os projetos para a Estação 
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Ferroviária e em seguida os relativos ao Casarão 1919, sendo a decisão final para 

ambos tomada na última reunião realizada no dia 17/11/2014 quando foi elaborada 

esta ata.  

A Comissão de Seleção dos Projetos destaca e valoriza o esforço empreendido por 

todos os participantes, e reconhece a importante contribuição do conjunto das 

propostas para a reflexão sobre os trabalhos a serem desenvolvidos, seja como 

intervenção de restauro seja como investigação arquitetônica.  Enquanto concurso 

arquitetônico atingiu plenamente seu objetivo de estimular a saudável 

competitividade entre os pares e a troca ideias, permitindo avançar-se nas 

questões contemporâneas da arquitetura, da preservação e da cidade.  

O júri adotou como critério de análise para os projetos: a legislação vigente para o 

uso e ocupação do solo e de preservação dos bens patrimoniais; e os 10 aspectos 

apresentados no referido Edital, sintetizados no item IX: 

a) Excelência técnica, funcional e estética do projeto; 

b) Qualificação dos técnicos envolvidos no projeto; 

c) Interesse público; 

d) Relação custo/ benefício; 

e) Viabilidade de execução do projeto; 

f) Atendimento às cartas e documentos de restauro, bem como autores 

notórios no campo da preservação; 

g) Soluções para atendimento de acessibilidade (NBR-9050); 

h) Coerência com as Instruções para Elaboração do Estudo Preliminar; 

i) Facilidade de manutenção e durabilidade dos materiais; 

j) No caso do Módulo 1, atendimento do Programa de Necessidades e das 

“Diretrizes Gerais”, disponíveis online e que também integram o edital.  

Como excelência técnica, funcional e estética do projeto, o júri entendeu a 

necessidade da proposta  apresentar claramente:  o conceito de patrimônio cultural 

que orientou o projeto; o reconhecimento do significado do imóvel como bem 

histórico, incluindo o respeito às resoluções  de tombamento  que incidem sobre os 

bens; o diagnóstico das patologias com a devida representação gráfica; o 

atendimento ao programa constante do edital; e a contribuição estética à paisagem 

a qual se insere. 

 

Módulo 1: projeto para restauração do “Casarão da Avenida Paulista nº 

1919”, incluindo um projeto para um anexo a ser construído no mesmo 

imóvel e um projeto de paisagismo para todo o lote. 

Dentre as 16 propostas apresentadas, o júri considerou vencedora a Hereñu 

+Ferroni Arquitetos Ltda., destacando os seguintes aspectos:   

- o partido adotado soube trabalhar a exiguidade do espaço, promovendo a 

integração com o espaço público, tirando proveito do recuo frontal obrigatório e da 

vegetação existente para a organização do espaço e para a integração do novo 

ambiente criado pelo projeto à paisagem da av. Paulista.  

- o projeto revela a compreensão do patrimônio arquitetônico, identificando as 

patologias existentes com a devida representação gráfica. A exposição das várias 

etapas de um projeto de restauro demonstra a capacidade para enfrentar o projeto 

propriamente dito, só possível após o minucioso levantamento que deverá ser 

realizado após a contratação do projeto.     

- a compreensão do bem cultural se evidencia na ocupação da moradia pelo novo 

programa ao manter sempre que possível os cômodos originais e ao distribuir o 

programa respeitando a hierarquia da ocupação original.  
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- o projeto enfrenta a pré-existência enquanto bem histórico, ao mesmo tempo que 

a respeita, a ela não se submete, promovendo uma relação singular entre as 

arquiteturas do início do século 20 e do início do século  21.  

- o projeto não se inibe frente aos desafios da verticalização, valendo-se da 

transparência para minimizar o impacto do novo bloco e tirando proveito dos 

diferentes gabaritos para a composição arquitetônica.   

- As necessárias adaptações para a complementação do programa não 

comprometerão o seu partido.  

- A qualidade arquitetônica do projeto o qualifica como uma contribuição à cultura 

arquitetônica do século 21.   

  

Suplente: AUM Arquitetos Ltda.  

O projeto mesmo não tendo demonstrado, pela  ausência do material gráfico, as 

várias etapas do projeto de restauro,  revela compreensão pelo bem histórico e 

qualidade arquitetônica. 

 Respeita todos os aspectos do edital e estabelece um diálogo entre o novo e o 

existente , que constitui uma contribuição à cultura arquitetônica do século 21. 

 

Menção Honrosa SIAA MPDM Arquitetos Associados Ltda. 

O júri destaca a inventidade do projeto, cuja qualidade espacial e arquitetônica 

const3eituem uma contribuição à reflexão da arquitetura contemporânea, ainda que 

não tenha se atido às resoluções de tombamento quanto à preservação da 

vegetação existente.  

 

Módulo 2: Seleção de 01 (um) projeto para restauração da “Estação 

Ferroviária de Mairinque”, incluindo na intervenção projetual a área total 

da plataforma.  

Dentre as sete propostas apresentadas, o júri indicou como vencedor o projeto: 

Helena Ayoub Silva & Arquitetos Associados - EPP, destacando os seguintes 

aspectos:  

- O projeto vencedor baseia-se no reconhecimento do valor histórico da Estação e 

na sua preservação como bem cultural, respeitando o seu caráter original, o seu 

significado cultural, a sua historicidade e as suas condições materiais. 

- A condição de ilha da plataforma original, que a distingue das outras estações, foi 

valorizada pelo projeto, que soube dela tirar proveito para a integração da Estação 

no contexto urbano com o qual se relaciona.  

- O júri entende como oportuna a sugestão da incorporação de armazéns existentes 

ao projeto, uma vez que contribui para a preservação do conjunto ferroviário, mas 

não se impõe como condição à execução do projeto, uma vez que sua função é 

complementar ao programa indicado no edital.   

- A integração do conjunto ao entorno, por meio da expansão do acesso existente, 

adequando-o  às necessidades de acessibilidade e caracterizando-o como um portal 

de entrada ao parque ferroviário, qualifica-o como equipamento público e como 

desenho urbano.  

 

Suplente: AUM Arquitetos Ltda. 

A proposta respeita a Estação como bem histórico, atende às solicitações do 

programa e estabelece a relação com o entorno com criação de novos acessos 

visando maior abrangência para o equipamento público, entretanto incorpora ao 

projeto áreas além dos limites estabelecidos, envolvendo intervenções que 

ultrapassam o poder público, como a mudança de comércio estabelecido.  

A integração dos vagões ao programa, destinando-os ao restaurante e ao 

necessário apoio para o seu funcionamento, qualifica a proposta. 
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Eu, Renata Vieira Motta, RG nº 17.119.002-6, Presidente da Comissão de 

Seleção lavrei a presente Ata, em 17 de novembro de 2014. 

 

 

__________________________________ 

Renata Vieira da Motta 

 

 

__________________________________ 

Monica Junqueira de Camargo 

 

 

__________________________________ 

Paulo Sergio Barbaro Del Negro 

 

 

__________________________________ 

Sonia Manski  

 

 

__________________________________ 

Silvio Oksman 

 

 


