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

ATA DA 558ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONPRESP
O CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DA
CIDADE DE SÃO PAULO, no dia 26 de fevereiro de 2013, às 10h, realizou sua 558ª Reunião Extraordinária,
nas dependências do CONPRESP, à Avenida São João, 473, 17º andar, contando com a presença do
Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Cultura, João Luiz Silva Ferreira, Vereador Adilson Amadeu –
Representante Titular da Câmara Municipal de São Paulo, Nelson Nady Nór Filho – Representante Titular do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, Paulo Ferreira – Representante
Suplente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, Nadia Somekh –
Diretora e Representante do Departamento do Patrimônio Histórico, José Geraldo Simões Júnior –
Representante Titular do Instituto de Arquitetos do Brasil, Silvio Oksman - Representante Suplente do
Instituto de Arquitetos do Brasil, Marcelo Manhães de Almeida – Representante Titular da Ordem dos
Advogados do Brasil, Rosane Cristina Gomes – Representante Titular da Secretaria Municipal de Habitação,
Maria Lúcia Tanabe - Representante Suplente da Secretaria Municipal de Habitação, Weber Sutti –
Representante Titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Penha Elizabeth Arantes
Ceribelli Pacca – Representante Suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Alfredo
Manevy – Representante Titular da Secretaria Municipal de Cultura, Marco Antonio Cilento Winther Representante Suplente da Secretaria Municipal de Cultura, Liliana de Almeida Ferreira da Silva Marçal –
Representante Titular da Secretaria dos Negócios Jurídicos e Walter Pires – ex Diretor do Departamento do
Patrimônio Histórico e ex Vice Presidente do CONPRESP. Participaram, assistindo à reunião: Doutor Fábio
Dutra Peres - Assessor Jurídico do Departamento do Patrimônio Histórico, Lucia Maria Bitancourt Martins
Campos - Assistente Técnico do Departamento do Patrimônio Histórico, Carlos Luiz Hoty Júnior - Assessor
Jurídico do Vereador Adilson Amadeu, Sergio Luís Abrahão - Assistente Técnico do Departamento do
Patrimônio Histórico, Silvana Gagliardi - Assistente do CONPRESP, Solange Ruiz Herczfeld - Assistente do
CONPRESP e Wanda Regina Placone da Costa - Secretária Executiva do CONPRESP. O Secretário de Cultura
abriu a reunião reiterando o papel que o CONPRESP representa para a proteção do patrimônio cultural e
para a organização urbana na cidade de São Paulo. Enfatizou a questão, relevante para esta gestão
municipal, da revisão do Plano Diretor da cidade, que vai contar com a participação efetiva da Secretaria de
Cultura e de suas áreas de atuação, incluindo o DPH e o CONPRESP. O Secretário, endossando
manifestações dos conselheiros Marcelo Manhães e Adilson Amadeu, apoiada pelos demais presentes,
solicitou o registro nesta Ata de reconhecimento e agradecimento ao arquiteto Walter Pires, que exerceu a
direção do DPH e a vice-presidência do CONPRESP, entre 2005 e 2013. A seguir, deu posse aos Conselheiros
recém-nomeados, conforme a Portaria 73, de 25/ 02/ 2013 (publicada no DOC de 26/ 02/ 2013, fl. 01). Após
todos os Conselheiros se apresentarem, o Secretário conduziu a eleição para a Presidência e Vice
Presidência. Foram eleitos, por unanimidade, para o mandato que se encerra em 11 de novembro de 2013,
a Conselheira Nadia Somekh como Presidente e o Conselheiro Alfredo Manevy como Vice Presidente.
Dando por encerrada sua participação, o Secretário desejou sucesso ao novo Conselho e à nova Presidente
e retirou-se da reunião. Assumindo o cargo de Presidente, a Conselheira Nadia passou a presidir a reunião,
e manifestou sua satisfação em enfrentar esse desafio, após o período em que participou do Conselho
como representante titular do IAB-SP. Expressou sua intenção no aperfeiçoamento institucional e técnico
do CONPRESP e do DPH. Em seguida a Presidente solicitou que o arquiteto Walter Pires, apresentasse um
balanço das ações do DPH e do CONPRESP entre 2005 e 2013. O arquiteto fez um relato pontuando a
origem histórica do DPH e do CONPRESP, e sua inserção no sistema público de preservação do patrimônio
cultural; descreveu a estrutura atual do Departamento e as propostas para sua reestruturação
administrativa e técnica apresentadas em 2012; indicou as principais ações de preservação desenvolvidas
pelo Conselho e pelo Departamento nesse período, com destaque para: organização e difusão de
informações (Cadastro de Imóveis Tombados – CIT; Banco de Dados de Averbações Cartoriais; Guia de Bens
Culturais); descentralização de decisões (resoluções de tombamento ambientais, de regulamentação de
áreas envoltórias, de anúncios e de corte de vegetação); tombamentos de áreas urbanas (Centro Velho;
áreas propostas como ZEPEC; entre outras); organização administrativa e de tramitação de processos e
documentos entre Secretaria Executiva do CONPRESP e Divisão de Preservação/ DPH; apoio e
aperfeiçoamento jurídico (assessoria jurídica própria; projeto de lei de multas e de reestruturação); difusão
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e abrangência de ações e de valorização dos bens culturais (Conselho do Funpatri; Centro de Arqueologia;
política de expansão dos museus do DPH; participação em conselhos municipais; parcerias com outras
instituições). Enfatizou, também, os principais problemas a serem enfrentados: diminuição do corpo
técnico e administrativo do Departamento; a necessidade de ampliação da diversidade da equipe técnica
(inter e multi-disciplinaridade); ampliação e consolidação de parcerias e apoios institucionais;
aperfeiçoamento das relações com os Ministérios Públicos, Estadual e Federal. Finalizou agradecendo aos
assessores, técnicos e servidores da Diretoria e Divisões Técnicas do DPH, e à Secretária Executiva do
CONPRESP pela dedicação e competência demonstradas, destacando o apoio recebido das diretoras da
Divisão de Preservação e do arquiteto José Eduardo de Assis Lefèvre que, como Presidente do CONPRESP,
muito contribuiu para que os objetivos de trabalho fossem alcançados. Despediu-se dando boas vindas à
nova Presidente e aos Conselheiros empossados. Retomando a palavra, a Presidente agradeceu e convidou
o arquiteto Walter Pires a continuar dando sua contribuição, tendo em vista a sua vasta experiência frente
ao órgão por tantos anos. Prosseguiu reiterando as palavras do arquiteto sobre a necessidade de rever a
estrutura do DPH, visto que a maioria dos técnicos se encontram em vias de se aposentarem. Acrescentou,
também, que a mudança física da sala de reuniões sugere simbolicamente uma transparência, que tem a
ver com todo o processo ético e de modernização administrativa. Após considerações dos Senhores
Conselheiros sobre a nova sala, a Senhora Presidente prosseguiu apresentando as seguintes propostas: a)
reuniões temáticas com duração de 2 horas / 2 horas e meia, com início às 9h30 e término às 12:00h /
12h30; b) agilização da instrução e deliberação dos processos em tramitação no CONPRESP. Nada mais
havendo a deliberar, a reunião foi encerrada às 12h. A Ata será lavrada e, depois de achada conforme, será
assinada pelos Conselheiros e publicada no Diário Oficial da Cidade.
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