TURA DO M
MUNICÍPIO DE SÃO PA
AULO
PREFEIT
SECRETA
ARIA MUNIICIPAL DE CULTURA
CONPRE
ESP – Cons
selho Munic
cipal de Prreservação
o do Patrim
mônio
Histórico
o, Cultural e Ambienta
al da Cidad
de de São P
Paulo

ESOLUÇÃO
O Nº 09/CON
NPRESP/20
021
RE

onselho Municipal de Preservação
P
o do Patrim
mônio Histórico, Culturaal e Ambiental da
O Co
Cidad
de de São Paulo – CO
ONPRESP,, no uso de
e suas atrib
buições legaais e nos te
ermos
da Le
ei nº 10.032, de 27 de
e dezembro
o de 1985, e alterações posterioores e de acordo
com a decisão dos
d Conselheiros pressentes à 745ª Reunião Ordinária, realizada em
e 06
ezembro de
e 2021, e
de de

CON
NSIDERAND
DO os valorres culturaiss do entorno
o imóvel sittuado à ruaa do Carmo, 107,
recon
nhecidos

pela

soc
ciedade,

e
expressame
ente

por

meio

ddas

resoluções

17/CO
ONPRESP/2
2007, 05/CO
ONPRESP/1
1991, 47/CO
ONPRESP/1
1992 e 22/C
CONPRESP//2016,
inclussive corrob
borando as indicaçõess das zona
as especia
ais de presservação Z8-200
institu
uídas pela le
ei nº 8.328 de
d 2 de deze
embro de 19
975, no âmb
bito zoneam
mento da cidade;

NSIDERAND
DO que o im
móvel situa do à Rua do
d Carmo, 107, compõõe o conjun
nto de
CON
as reminiscê
ências e tra
ansformaçõ
ões do centrro da cidadde de São Paulo,
P
testemunhos da
arda em si o registro físico da arq uitetura pau
ulistana nos
s primórdioss do século XX;
e gua

NSIDERAND
DO o contid
do no proce
esso administrativo nº 19931
0.0088.193-4 e no SEI
CON
025.2020/00
024371-1,
nº 60

RESO
OLVE:

Artigo
o 1º – ABR
RIR TOMBA
AMENTO p
para o imóv
vel situado à RUA DO
O CARMO,, 107,
localiizado na Su
ubprefeitura
a da Sé, cid
dade de São
o Paulo, corrrespondennte ao Lote 00451 da Quadra 00
03 do Setorr 003 do Ca
adastro de Contribuinttes da Secrretaria Mun
nicipal
da Fa
azenda.

Artigo
o 2º – Qualquer interv
venção no i móvel citad
do no artigo
o 1º desta rresolução deverá
conte
emplar os procedime
entos da m
metodologia
a de restauro e/ou cconservaçã
ão de
resta
auro e obterr a prévia an
nuência do DPH/CONP
PRESP parra sua impleementação.

Artigo
o 3º – Esta
a Resolução
o entra em vigor na da
ata de sua publicação no Diário Oficial
O
da Cidade, revogadas as disposições em contrárrio.
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