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 Na planta da cidade de 1900, encontra-se demarcada a Rua José Paulino, um dos primei-
ros arruamentos na área onde posteriormente se formaria o largo, indicando a urbanização 
que viria nas décadas seguintes. Somente em 1929 de acordo com a planta do Município 
de Campinas está demarcado o que seria uma projeção dos quarteirões que vemos hoje, já 
conÞ gurando o largo em frente a Estação Guanabara. Em 1943 conforme o mapa realizado 
pela Prefeitura de Campinas deÞ nitivamente o desenho dos quarteirões com a marcação do 
largo entre a atual Rua Cândido Gomide e Avenida Brasil estão consolidados, permanecen-
do até os dias de hoje, tendo como nome oÞ cial Praça Mauá.
 Esta praça Þ cou inserida no quadrilátero entre a Av. Barão de Itapura, e a Rua Mário 
Siqueira, e contêm dois espécimes vegetais de falsa Seringueira, característica da antiga 
Cia. Mogyana em marcar os seus espaços. Citamos como exemplo o que permanece destes 
espécimens no antigo trecho entre os Kms 19 e 45, a partir da Estação Anhumas, primeira 
parada após a Estação Guanabara, seguindo pelas Estações Pedro Américo, Tanquinho, 
Desembargador Furtado e Carlos Gomes.
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A Art Déco é um termo de origem francesa que refere-se a um estilo artístico de âmbito 
internacional, que origina-se na Europa no início do século XX, a partir dos anos de 1910, 
porém, o seu apogeu ocorreu na década de 1920 após a Exposição Internacional de Artes 
Decorativas e Industriais Modernas, em Paris no ano de 1925, o termo Art Déco nasceu da 
expressão "arts decoratifs". Esta expressão se aÞ rmou nas artes visuais, nas artes aplicadas 
(designs de interiores, mobiliários, entre outros), no desenho industrial, na moda, no cine-
ma e especialmente na arquitetura, onde teve presença marcante.
 Este estilo acabou por utilizar vários outros partidos que ocorreram quase simultaneamen-
te no início do século XX, como o cubismo, o modernismo, a art nouveau e o futurismo. A 
Art Déco representou a adaptação da sociedade europeia para os princípios do cubismo, 
observadas pelas formas retas e geométricas, posteriormente adequou-se com as comuni-
dades em que se inseriu. Era considerado elegante, funcional e contemporâneo. 
 O imóvel situado a Rua Lusitana, nº 833 foi construído entre 1933 e 1937 em estilo Art 
Déco, sendo atualmente uma das únicas ediÞ cações de Campinas que mantém as suas ca-
racterísticas na íntegra. A execução do projeto ocorreu pelo Engenheiro José Augusto Mon-
tesanti, a pedido do empresário da metalurgia Vecenzo Fiori.O exterior do prédio mantém 
o gabarito de altura assobradado, elevado em dois blocos geométricos e simétricos, cuja 
implantação ocorreu no meio do lote, permitindo uma perspectiva visual do seu volume. 
 A platibanda é contornada por marquises estreitas ao redor das paredes externas, sendo 
que a porta de entrada há uma varanda, cuja marquise foi construída plana em alvenaria 
de concreto. Nas paredes de fora sobrepõem-se frisos de ornamentação entre o pavimento 
térreo e o pavimento superior. Nas fachadas permanecem as características dos desenhos 
em ângulo reto, o que corresponde às aberturas de vãos de portas e janelas e, as ferragens 
que os compõe contém os detalhes adornados com formas geométricas e simétricas (formas 
triangulares, quadradas e escalonadas). No quintal há uma edícula construída nos fundos 
do lote que mantém a mesma tipologia da residência. 
 De acordo com José Augusto Montesanti Filho, o forro na parte inferior foi feito em estu-
que, o hall do térreo e o conjunto do banheiro (dividido em lavabo, toilette e sala de banho) 
revestidos com granilite, nas cores cinza, verde e preto, bem como as golas de gesso que 
são ricamente adornadas, tendo sido executados pelo escultor Otávio Papais. As portas de 
madeira e a escada (erigida em três lances) foram feitas com madeira de lei pelo italiano 
Vicente da Senzo e, as janelas por outro italiano, o "Brandani". Os ambientes internos 
ainda conservam integralmente o desenho arquitetônico e o layout espacial da construção. 
 De um modo geral as construções deste estilo, neste período, são industriais ou monumen-
tais, contendo certos exemplos residenciais. Este prédio, em Campinas, é um dos poucos 
exemplares com esta função que permaneceu. A cidade tem um modelo industrial, a Fábrica 
de Chapéus Cury. 
Sugestão para tombamento do imóvel
 Área externa 
 Fachadas com todos os elementos que a constitui (vãos de portas e janelas, caixilhos inclu-
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sive as grades ornamentais), volumetria, cobertura ( telhamento e estrutura de sustentação) 
e ornamentos;
 As escadas e o ajardinamento na frente da casa. 
 Á  rea interna: 
 Revestimento de pisos: tabuados, cerâmicos e hidráulicos sendo que especiÞ camente o da 
cozinha deve permanecer parcialmente, material confeccionado em granilite nas cores cin-
za, verde e preto existente na varanda, no hall inferior, e no pavimento superior no lavabo; 
 Revestimento de paredes: material confeccionado em granilite nas cores cinza, verde e 
preto nas paredes do lavabo; 
 O armário e espelho do lavabo; 
 As golas de gesso adornadas dos ambientes internos da casa; 
 A escada interna de madeira bem como a caixilharia de madeira e ferro;
 A distribuição interna nos dois pavimentos, inclusive a escada no Hall inferior, e adornos 
entre os vãos de portas. 
 Edícula :
 Fachadas com todos os elementos que a constitui, volumetria e cobertura.
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