
CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
CULTURAL E AMBIENTAL DA CIDADE DE SÃO PAULO - CONPRESP  

ATA DA 413ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

O CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
CULTURAL E AMBIENTAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, no dia 04 de setembro 
de 2007, às 9 horas, realizou sua 413ª Reunião Ordinária, nas dependências da 
Secretaria Municipal de Cultura, à Avenida São João, 473, 8º andar, contando 
com a presença dos seguintes Conselheiros: José Eduardo de Assis Lefèvre, 
representante da Secretaria Municipal de Cultura, Presidente; Walter Pires, Diretor 
e representante do Departamento do Patrimônio Histórico, Vice-presidente; 
Toninho Paiva, representante da Câmara Municipal de São Paulo; Elton Santa Fé 
Zacarias, representante da Secretaria Municipal de Habitação; Vasco de Mello, 
representante do Instituto de Arquitetos do Brasil; Miguel Luiz Bucalem, 
representante da Secretaria do Planejamento; Dácio Araújo Benedicto Ottoni, 
representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
São Paulo e José Fernando Ferreira Brega, representante da Secretaria dos 
Negócios Jurídicos. Participaram assistindo à Reunião: Mirthes Ivany Soares Baffi, 
Diretora da Divisão de Preservação do Departamento do Patrimônio Histórico; 
Andréa de Oliveira Tourinho e Sérgio Luis Abrahão, Assistentes Técnicos do 
Departamento do Patrimônio Histórico; Renata Carvalho Naves, Assessora 
Parlamentar do Conselheiro Vereador Toninho Paiva; Liliana de Almeida Ferreira 
da Silva Marçal, conselheira suplente da Secretaria dos Negócios Jurídicos, Luiz 
Fisberg, conselheiro suplente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de São Paulo, Marcos Cartum, conselheiro suplente da Secretaria 
Municipal de Cultura, Wanda Regina Placone da Costa, Secretária Executiva e 
Aparecida Conceição Ribeiro Martines, assistente do Conpresp. Antes de dar 
início à pauta, o Presidente solicitou que os Conselheiros Suplentes, presentes à 
reunião, sentassem à mesa, pois embora não possam votar, sua presença é muito 
importante. Passou então a explicar o funcionamento do Conselho, discorrendo 
sobre os procedimentos administrativos referentes aos relatos dos conselheiros, 
que deverão ser apresentados por escrito, sobre a votação, sobre pedidos de 
vistas e sobre o prazo de retorno do Processo Administrativo. O Conselheiro 
Toninho Paiva indagou se o mesmo processo que é analisado no Conpresp, 
também é analisado em SEHAB. O Presidente explicou que os processos são 
distintos e analisados separadamente, pois, para cada processo, cabe apenas 
uma única decisão. Nessa reunião ocorreram as seguintes deliberações ora 
publicadas em conformidade ao constante no Artigo 20 Parágrafo Único do 
Regimento Interno. Dando início à pauta, o Presidente submeteu ao Conselho, os 
expedientes relacionados no item 1: Comunicações da Presidência e dos 
Conselheiros: 1.1. Proposta do Calendário de Reuniões, para o segundo 
semestre de 2.007. Foi aprovado o calendário apresentado na reunião realizada 
em 28 de agosto. 1.2. Ciência ao Conselho, quanto à autorização concedida pelo 
DPH, em caráter emergencial, de serviços de impermeabilização na cobertura, 
terraços e acabamento de pisos, no imóvel ocupado pela Sede do IAB - Processo 
2007-0.242.803-1. O caráter emergencial das obras propostas deve-se ao 



aumento progressivo dos vazamentos existentes no edifício. Os referidos serviços 
foram autorizados com as seguintes diretrizes: 1. todas as características originais 
do edifício deverão ser preservadas e 2. o interessado deverá comunicar ao DPH 
o início das obras para acompanhamento técnico. 1.3. Ciência ao Conselho, 
quanto à autorização concedida pelo DPH, em caráter emergencial, de serviços de 
retirada da grade de proteção do lado externo da fachada do Condomínio Edifício 
Paulista - Processo 2005-0.282.066-3. 1.4. Ciência ao Conselho, da conclusão 
das obras de consolidação dos remanescentes da Capela do Barro Branco - 
Processo 2005-0.157.466-9. 2. Processos submetidos aos Conselheiros: 2.1. 
Relativos à aprovação de projetos e obras de intervenção em bens protegidos: 
Processo 2007-0.121.502-6 - Será deliberado em próxima reunião, por solicitação 
do Conselheiro. Processo 2007-0.249.744-0 - DEFERIDO. Processo 2005-
0.101.034-0 - Será deliberado em próxima reunião, por solicitação do Conselheiro. 
Processo 2006-0.281.625-0 - Será deliberado em próxima reunião, por solicitação 
do Conselheiro. Processo 2006-0.327.308-0 - Será deliberado em próxima 
reunião, por solicitação do Conselheiro. Processo 2007-0.272.444-7 -DEFERIDO. 
Processo 2007-0.268.732-0 - DEFERIDO, COM AS SEGUINTES DIRETRIZES: 
a) manutenção das guias de granito presentes no entorno do parque; b) 
apresentar projeto detalhado, especificando inclusive, como dar-se-á a 
compatibilização do piso externo aos pisos internos da Praça Buenos Aires. 
Processo 2003-0.291.525-3 - Será deliberado em próxima reunião, por solicitação 
do Conselheiro. Processo 2007-0.198.897-1 - Será deliberado em próxima 
reunião, em razão de pedido de vistas dos conselheiros José Fernando, Miguel 
Bucalem, Elton Santa Fé Zacarias, Marcelo Manhães e Dácio Ottoni. Processo 
2005-0.231.838-0 - DEFERIDO. Processo 2007-0.227.915-0 - DEFERIDO. Nada 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h30m. Para constar, eu, 
Wanda Regina Placone da Costa, lavrei a presente ata, que depois de achada 
conforme, será assinada pelos Conselheiros.  
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