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ATA DA 754ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONPRESP 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DA CIDADE 

DE SÃO PAULO - CONPRESP, no dia 16 de maio de 2022 às 14h40, realizou sua 754ª Reunião Ordinária, por 

intermédio do aplicativo Microsoft Teams, com a presença dos seguintes conselheiros: Aline Nascimento 

Barrozo Torres – Secretária Municipal de Cultura - SMC; Ricardo Ferrari Nogueira - representante titular da 

Secretaria Municipal de Cultura – SMC; Renan Marino Vieira - representante suplente da Secretaria Municipal 

de Cultura – SMC; Gabriela da Silva Medeiros - representante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Licenciamento (SMUL - L); Orlando Correa da Paixão– representante titular do Departamento do Patrimônio 

Histórico (DPH); Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho - representante titular da Secretaria Municipal de 

Justiça (SMJ); Eneida de Almeida – representante titular do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Flávia Brito 

do Nascimento – representante suplente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Flávia Taliberti Peretto - 

representante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL-U); Pedro Martins 

Fernandes - representante suplente da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL-U); Rubens 

Carmo Elias Filho - representante titular da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Adilson Amadeu -  

representante da Câmara Municipal de São Paulo (CMSP) e Wilson Levy Braga da Silva Neto - representante 

titular do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA). Participaram da 

reunião: Jaqueline Ernandes – Secretária Executiva do CONPRESP; Silvana Gagliardi – Assessora do CONPRESP; 

Marisa A Bassi – Assessora do CONPRESP; Matheus Franco da Rosa Lopes – Coordenador do Núcleo de 

Valorização do Patrimônio (DPH/NVP); Lícia Mara Alves de Oliveira - Arquiteta (DPH-NPRC); 1. Apresentação 

Geral: A Secretária Executiva do CONPRESP, Jaqueline Ernandes, inicia a sessão Ordinária de nº 754, 

cumprimentando a todos. 2. Comunicações / Informes: 2.1. Informa que a reunião está sendo realizada pelo 

Microsoft Teams e transmitida ao vivo para toda a população pelo Youtube, nos termos da Portaria nº 

40/SMC-G/2020, da Secretaria Municipal de Cultura; 2.2. Informa que as ATAS das reuniões realizadas em 11 e 

18 de abril de 2022, foram encaminhadas aos conselheiros e, após aprovação, foram publicadas no Diário 

Oficial e disponibilizadas no site do CONPRESP. 2.3. Informa que foram indicados novos conselheiros para as 

pastas de SMC, SMUL-U e SMUL- L sendo: SMC – Titular: Ricardo Ferrari Nogueira e Suplente: Renan Marino 

Vieira; SMUL-U - Titular: Flávia Taliberti Peretto e Suplente: Pedro Martins Fernandes; SMUL-L – Titular: 

Gabriela da Silva Medeiros e Suplente: Renan Kenji Santos Hayashi. A portaria de suas nomeações, de nº 

578/2022, já foi devidamente publicada no DOC do dia 05 de maio, portanto, já estão aptos a se candidatar 

aos cargos de Presidente e de Vice-Presidente, dentre outras atribuições neste conselho. Dá as boas vindas aos 

novos conselheiros. A pedido do ex conselheiro e presidente Guilherme, fez a leitura da renúncia por ele 

encaminhada, transcrita a seguir:  “Eu, Guilherme Henrique Fatorelli Del'Arco, comunico a V.Sª. minha renúncia 
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à posição de Presidente deste E. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 

Ambiental de São Paulo - CONPRESP, a partir desta data, por motivos pessoais. Ao ensejo, apresento meus 

sinceros agradecimentos à equipe técnica do DPH pelo valioso aprendizado que me proporcionou ao longo dos 

últimos anos; aos nobres conselheiros e conselheiras com os quais compartilhei alegremente a honra e o 

privilégio de participar das importantes decisões acerca do patrimônio histórico e cultural paulistano; à SMUL 

pela indicação como representante da pasta; e à secretaria executiva do CONPRESP pelo competente apoio. 

São Paulo, 19 de abril de 2022.” Em acréscimo, mencionou que deseja aos novos membros e aqueles que 

continuam, um bom mandato e uma atuação responsável com a cidade e com o patrimônio. E também 

parabeniza os futuros Presidente e Vice-Presidente, desejando uma condução tranquila e equilibrada do 

Conpresp. 2.4. Agradece aos conselheiros que foram substituídos por toda colaboração e pelos trabalhos 

desenvolvidos durante suas gestões: Guilherme Henrique Fatorelli Del’Arco (como conselheiro de SMUL-L e 

como ex- Presidente); Roberto Gazarini Dutra (Suplente -SMUL-L); Marcela Evans Soares (Suplente - SMUL-U) 

e Danillo Nunes da Silva (Suplente - SMC). 2.5. Informa que ainda não houve a indicação do conselheiro 

suplente da CMSP, e pede especial colaboração do conselheiro Adilson para este assunto. 2.6. Compartilha a 

tela com o Calendário de reuniões para o restante do ano de 2022, com as alterações necessárias, para 

apreciação e aprovação dos conselheiros. 2.7. Informa que houve inscrições para manifestação na reunião no 

Item 1, sendo: Sra. Claudia Muniz - Representante do Coletivo Salve Saracura e Dr. Pedro Bicudo - 

Representante da SENG Administradora de Bens. Solicita que os interessados citados continuem 

acompanhando pelo Youtube e somente ingressem na reunião quando solicitado, atentando-se para as 

orientações passadas pela secretaria executiva do CONPRESP e que, como existe um atraso no tempo da 

transmissão do Youtube, solicita que, assim que autorizado, acessem a reunião pelo link fornecido, com 

microfone e câmera desativados e fechem a janela do Youtube para evitar transtornos. Informa que será 

aberto tempo de 5 minutos para o interessado fazer a sua manifestação. 2.8. Agradece a presença da Senhora 

Secretária Municipal de Cultura, Aline Torres, e passa a palavra a ela para dirigir a eleição de Presidente e Vice-

Presidente. A Secretária Municipal de Cultura Aline cumprimenta e agradece a todos e informa que, com vistas 

à eleição do Presidente e do Vice-Presidente do CONPRESP, solicita aos conselheiros que tiverem interesse em 

se candidatar aos cargos, que se manifestem oralmente e pelo chat do TEAMS. O conselheiro Ricardo Ferrari 

(SMC) pede a palavra e cumprimenta a todos, dando as boas vindas aos novos indicados no CONPRESP, um 

conselho diversificado com todos aqueles que representam, não só o poder público pelas suas Secretarias, 

mas também a sociedade civil. Que é um conselho bastante preocupado em preservar o patrimônio da cidade 

de São Paulo, histórico e cultural, e em discutir com profundidade os trabalhos que são colocados. Que tem 

um corpo técnico de muita valia que assessora o CONPRESP, o DPH, com técnicos muito qualificados que 

sempre apresentaram ótimos trabalhos para que o Conselho possa tomar as melhores decisões na 
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preservação do patrimônio. Coloca seu nome à disposição,  representando a Secretaria Municipal de Cultura, 

para presidência do Conselho. A Secretária Municipal Aline agradece a candidatura do conselheiro Ricardo 

para Presidente e abre a inscrição aos demais conselheiros para o cargo de Vice-Presidente do CONPRESP. O 

conselheiro Orlando (DPH) pede a palavra, cumprimenta a todos, agradece a presença da Secretária Municipal 

de Cultura Aline Torres e toda sua valiosa colaboração e suporte institucional tanto no Departamento do 

Patrimônio Histórico quanto no CONPRESP, que é um Conselho multifacetado, com compromisso público que 

vai muito além daquilo que está nas disposições institucionais de preservação do patrimônio histórico, de 

concretização de ações importantes para o município  de São Paulo, objetivando sempre o destinatário final, 

que é o cidadão. Cumprimenta os conselheiros que estão chegando, deseja muita sorte, muita racionalidade, 

muita energia, muito empenho e engajamento, pois no Conselho existem várias discussões nas quais a visão 

de todos é muito bem-vinda e apreciada. Cumprimenta e agradece aos que saíram, inclusive ao ex-conselheiro 

Guilherme da SMUL-L que estava investido com o cargo de Vice-Presidente e posteriormente Presidente, 

porém por questões pessoais respeitosamente achou por bem entregar o cargo e o fez com toda galhardia, 

respeito e posicionamento profissional e moral que ele sempre teve diante do Conselho. O conselheiro 

Orlando se coloca à disposição para colaborar como Vice-Presidente do CONPRESP, apresentando sua 

candidatura. A Secretária Aline ressalta que, como não houve outras manifestações de interesse para os 

cargos, nem oralmente e nem no chat, declara o conselheiro Ricardo Ferrarri como Presidente e o conselheiro 

Orlando como Vice-Presidente do CONPRESP, até o final do mandato em 2023. Agradece os conselheiros que 

deixaram os cargos e ressalta o quão importante é o trabalho do CONPRESP. Acredita que a Secretaria de 

Cultura tem conseguido alinhar todos os entendimentos da classe com os entendimentos da gestão, para que 

seja oferecido para a sociedade um trabalho cada vez melhor. Dá as boas vindas aos novos indicados e aos que 

já participam desse Conselho. Entende que é um trabalho árduo, considerando a quantidade de processos, 

porém na administração pública a missão é trabalhar para o outro, para administração e espera que a 

Secretaria de Cultura e o DPH/CONPRESP tenha um time cada vez mais aguerrido. Passa a palavra ao 

Presidente para que possa presidir a reunião. O Presidente Ricardo cumprimenta a todos. O conselheiro 

Adilson (CMSP) pede a palavra e parabeniza o Presidente Ricardo e o Vice-Presidente Orlando. Agradece a 

Secretária Aline pelo trabalho desenvolvido junto à Secretaria de Cultura e pede especial atenção quanto a 

falta de funcionários junto ao CONPRESP. Quanto a indicação para suplente da CMSP para o CONPRESP, está 

verificando com o Presidente da Câmara e insistindo para que seja enviado ofício com a indicação de suplente. 

Dá as boas vindas aos novos indicados e agradece aos que saíram por todo trabalho desenvolvido durante a 

gestão. O Presidente agradece as palavras do conselheiro Adilson e passa a palavra para a Secretária Aline 

para considerações. A Secretária Aline informa que não há cargos vagos no DPH e no CONPRESP, e que a 

Secretaria de Cultura sofre do mal que a Prefeitura em geral está sofrendo, que é a aposentadoria de muitos 
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servidores efetivos, e que a SMC não faz abertura de concurso público há muito tempo, portanto as áreas 

estão trabalhando com quadros enxutos, como acontece em outras Secretarias. O Prefeito Ricardo Nunes tem 

feito levantamentos e espera que consigam organizar a Prefeitura da cidade de São Paulo, mas no momento 

os cargos já estão todos ocupados. A conselheira Eneida - IAB pede a palavra e cumprimenta a todos os 

conselheiros e a Secretária de Cultura Aline Torres pela sua presença. Quanto à eleição para Presidente e Vice-

Presidente, acredita ser importante se manifestar em nome do IAB. Relembra que em 2020 o IAB veio a 

público manifestar sua discordância com a decisão naquele momento publicada no diário oficial em 26 de 

setembro de 2020, convocando novas eleições para sua presidência, anulando as eleições que tinham sido 

realizadas em 1º de julho de 2020. Naquela ocasião fizeram a leitura de nota pública de repúdio da decisão da 

Prefeitura de acatar reclamação que pedia a anulação sem em que fosse defendida a lisura do processo e 

contaram com o apoio de 22 entidades da sociedade civil. Que o IAB, nas figuras das conselheiras titular e 

suplente na época, fizeram uma representação no Ministério Público para que os fatos fossem apurados. Pede 

que essa manifestação seja registrada em ata, na qual o IAB mantém a posição justificando a abstenção na 

votação. O presidente pede a Jaqueline, Secretária Executiva do CONPRESP, que faça constar em ata a 

manifestação da conselheira Eneida. A Secretária Municipal de Cultura, Aline Torres, agradece e se retira da 

reunião desejando boa reunião a todos. O Presidente dá início aos trabalhos. 3. LEITURA, DISCUSSÃO E 

DECISÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS E EXPEDIENTES: 3.1. PROCESSOS PAUTADOS EM REUNIÕES 

ANTERIORES, PENDENTES DE DELIBERAÇÃO RELATIVOS À APROVAÇÃO DE PROJETOS DE INTERVENÇÃO EM 

BENS PROTEGIDOS. 4. TEMAS GERAIS. 5. EXTRAPAUTA. 1) PROCESSO: 6025.2019/0024432-5 - Interessado: 

Coletivo Salve Saracura. Assunto: Recurso contra decisão do CONPRESP. Endereço: Rua Rocha s/nº - Bela Vista. 

Relatores: Ricardo Ferrari Nogueira / Marcela Evans Soares (SMUL-U). Vistas: Eneida de Almeida / Flávia Brito 

do Nascimento (IAB) e Rubens Carmo Elias Filho / Sérgio Quintero (OAB). O Presidente passa a palavra aos 

conselheiros que pediram vistas. A conselheira Eneida que lembra que há interessados em fazer uso da 

palavra. A conselheira Flavia Taliberti (SMUL-U) pede a palavra e solicita que esse processo seja retirado de 

pauta e encaminhado para SMUL, pois o objeto desse processo é o mesmo objeto de um processo que tramita 

na SMUL sobre um pedido de alvará de aprovação de edificação nova e que ainda está sendo avaliado, o que 

pode eventualmente impactar na deliberação neste momento no Conselho. Informa que esse pedido já foi 

alinhado com assessoria jurídica da SMUL e com a Coordenadoria de Parcelamento do Solo e Habitação de 

Interesse Social. O Presidente informa que, não havendo óbices, O PROCESSO FOI RETIRADO DE PAUTA E 

SERÁ ENVIADO PARA SMUL-U para serem feitas considerações. Por solicitação da conselheira Eneida, o 

Presidente informa que o IAB encaminhará sua manifestação técnica para a secretaria executiva do 

CONPRESP, que fará o encaminhamento aos demais conselheiros. Após análise, a SMUL-U decidirá se fará a 

junção dessa manifestação aos autos neste momento processual. 2) PROCESSO: 2018-0.081.500-6 - 
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Interessado: Table Talks Public House Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. Assunto: Conservação da 

fachada. Endereço: Rua Treze de Maio, 686 – Bela Vista. Relatores: Adilson Amadeu / Alfredinho Alves 

Cavalcante (CMSP). O presidente passa a palavra para o conselheiro Adilson que passa a ler seu parecer. 

Síntese: Trata-se de pedido de aprovação de projeto de reforma interna e conservação de fachada em imóvel 

localizado na rua Treze de Maio a Bela Vista. Se busca no projeto de reforma proporcionar mudanças internas 

visando adaptá-lo para abrigar um restaurante, o imóvel em questão possui nível de proteção 3. Desta forma, 

diante da necessária preservação de todas suas características externas, na oportunidade apresenta ainda, 

relatório detalhado para a conservação de sua fachada. Contudo, a intenção de anexar posteriormente volume 

lateral, fica determinado que o mesmo receba tratamento diferenciado da edificação original para distingui-la 

entre esses volumes. Assim, acompanhando a análise técnica, endossada pela Supervisão de Salvaguarda, 

acolho pela manifestação favorável com diretriz. A conselheira Flavia Taliberti (SMUL-U) pede a palavra e 

questiona sobre a justificativa para a escolha de cores proposta no projeto para esse imóvel, tendo em vista 

que a proposta difere substancialmente das cores provavelmente originais encontradas em prospecções 

pictóricas. Também questionou sobre qual seria o tratamento diversificado no anexo na lateral a ser adotado 

em projeto e se tal proposta havia sido apresentada ao DPH.  Os conselheiros discutem o assunto. Diante da 

dificuldade de o DPH prestar esclarecimentos mais detalhados sobre o questionado pelo fato de se tratar de 

processo administrativo físico, o Presidente sugere que a conselheira Flávia tenha vistas ao processo para que 

possa consultar se as informações questionadas foram apresentadas ao DPH, podendo então apresentar 

maiores esclarecimentos para o andamento do processo. Não havendo óbices, O PROCESSO SERÁ ENVIADO 

PARA SMUL-U para vistas e será discutido na próxima reunião. 3) PROCESSO: 6025.2019/0003582-3 - 

Interessado: Gerenciamento Técnico de Obras da Secretaria Municipal de Cultura (SMC/GTO). Assunto: 

Atualização do Projeto Executivo de Adaptação, Reforma e Conservação do Teatro João Caetano e Anexo. 

Endereço: Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Mariana. Relatores: Adilson Amadeu / Alfredinho Cavalcante (CMSP). 

O presidente passa a palavra para o conselheiro Adilson, que passa a ler seu parecer. Síntese: Trata-se de 

pedido de aprovação do Projeto Executivo de Adaptação, Reforma e Conservação do Teatro João Caetano, 

localizado na Rua Borges Lagoa, nº 650 - Vila Mariana. O bem em questão é protegido pela Resolução nº 

29/CONPRESP/1992, sendo que a análise do presente pedido vem amparada em vasto material técnico contido 

nos seguintes documentos SEI 058995900, 058995990, 058996072, 058996195,058996275, 058996345 e 

058996550. Sendo que após minuciosa apreciação desses processos pela equipe técnica do DPH, observou—se 

necessário o atendimento de diretrizes que se observada não criaria qualquer óbice para a sua aprovação, 

sendo elas: 1. Deverá ser juntado, ao presente processo, o Relatório do IPT mencionado no item 4.1.2, página 

09 do Memorial Descritivo atualizado, a fim de que se confirme a caracterização das argamassas que rebocam 

as fachadas laterais do edifício principal; 2. O escopo das obras deverá incluir a aplicação de hidrofugante 
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protetivo sobre as superfícies restauradas das pastilhas que revestem o edifício principal; 3. O escopo das obras 

deverá incluir a elaboração do Manual de Conservação equipe técnica do DPH, observou-se necessário o 

atendimento de diretrizes que se observada não criaria qualquer óbice para a sua aprovação, sendo elas: 1. 

Deverá ser juntado, ao presente processo, o Relatório do IPT mencionado no item 4.1.2, página 09 do 

Memorial Descritivo atualizado, a fim de que se confirme a caracterização das argamassas que rebocam as 

fachadas laterais do edifício principal; 2. O escopo das obras deverá incluir a aplicação de hidrofugante 

protetivo sobre as superfícies restauradas das pastilhas que revestem o edifício principal; 3. O escopo das obras 

deverá incluir a elaboração do Manual de Conservação e Manutenção do edifício, com a especificação de todos 

os produtos e procedimentos que forem empregados nas obras; 4. Previamente ao início de qualquer 

intervenção nas pastilhas, ou ao início da demolição de superfícies pintadas e rebocadas das fachadas, deverão 

ser realizados testes de limpeza das pastilhas, assim como prospecções estratigráficas nas superfícies e no 

substrato das paredes pintadas e rebocadas. Ambos os testes deverão ter o acompanhamento técnico do DPH. 

Assim, acompanhando a análise técnica, endossada pela Supervisão de Salvaguarda, acolho pela manifestação 

favorável com diretriz. É dado início à votação com a tela de apuração dos votos compartilhada. Decisão: Por 

unanimidade dos votos dos conselheiros presentes, o Conselho manifestou-se: FAVORAVELMENTE ao pedido 

de ATUALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ADAPTAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO TEATRO JOÃO 

CAETANO E ANEXO situado na RUA BORGES LAGOA, 650 – VILA MARIANA, devendo ser atendidas as 

SEGUINTES DIRETRIZES: 1) Deverá ser juntado, ao presente processo, o Relatório do IPT mencionado no item 

4.1.2, página 09 do Memorial Descritivo atualizado, a fim de que se confirme a caracterização das argamassas 

que rebocam as fachadas laterais do edifício principal; 2. O escopo das obras deverá incluir a aplicação de 

hidrofugante protetivo sobre as superfícies restauradas das pastilhas que revestem o edifício principal; 3. O 

escopo das obras deverá incluir a elaboração do Manual de Conservação e Manutenção do edifício, com a 

especificação de todos os produtos e procedimentos que forem empregados nas obras; 4. Previamente ao 

início de qualquer intervenção nas pastilhas, ou ao início da demolição de superfícies pintadas e rebocadas das 

fachadas, deverão ser realizados testes de limpeza das pastilhas, assim como prospecções estratigráficas nas 

superfícies e no substrato das paredes pintadas e rebocadas. Ambos os testes deverão ter o acompanhamento 

técnico do DPH. O Presidente informa que gostaria de submeter ao Conselho, que como comentado no 

decorrer das discussões, também acredita que a reunião presencial é mais dinâmica e mais interessante, por 

ser mais ágil e eficaz para o andamento do Conselho. Que gostaria que os conselheiros refletissem a respeito 

para que voltem a discutir essa possibilidade em outra ocasião. A conselheira Eneida pede a palavra e reforça 

o pedido para que o seu parecer referente ao item 1 da pauta seja lido e juntado ao processo antes de enviado 

para vistas de SMUL-U. O Presidente esclarece que qualquer documento pode ser juntado ao processo, porém 

nesse caso, em consideração aos interessados que gostariam de se manifestar, o documento não deveria ser 
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juntado a título de voto, podendo ser juntado como parecer técnico. O conselheiro Orlando pede a palavra e 

corrobora com as informações prestadas pelo Presidente, reforçando que o parecer técnico da conselheira 

pode ser enviado para os demais conselheiros para ciência e no momento do seu voto esse documento poderá 

ser juntado aos autos. A conselheira Eneida concorda em enviar o parecer técnico por e-mail para os 

conselheiros, porém solicitará que esse documento seja juntado ao processo. O presidente sugere que no seu 

parecer a conselheira não entre no mérito do voto, que fará parte da integralidade do processo, e que nesse 

momento apenas aborde as considerações técnicas. A conselheira Eneida concorda. O Presidente passa a 

palavra aos conselheiros com relação a volta das reuniões do CONPRESP de forma presencial. O conselheiro 

Antonio Carlos pede a palavra e parabeniza o novo Presidente Ricardo e o Vice-Presidente Orlando. Agradece 

aos conselheiros que saíram e dá as boas vindas aos novos conselheiros. Quanto a volta das reuniões 

presenciais lembra que, apesar de concordar que as reuniões presenciais são melhores, acredita que as 

reuniões online trouxeram mais acessibilidade, propondo uma forma híbrida com reunião presencial e a 

transmissão ao vivo para toda a população, mas sabe que é necessária estrutura para a realização desta forma. 

O Presidente agradece e informa que tentarão providenciar para que essa forma de reunião híbrida possa ser 

realizada, ficando ao cargo dos conselheiros a forma de participação, se online ou presencial. O conselheiro 

Wilson pede a palavra e informa que corrobora com a manifestação do conselheiro Antonio Carlos, pois 

acredita ser fundamental que as reuniões sejam transmitidas online ao vivo pelo canal do YouTube, para que 

os munícipes possam ter acesso com maior facilidade, que democratiza, dá mais transparência aos atos do 

Conselho. O conselheiro Orlando pede a palavra e agradece pela oportunidade não só como conselheiro mas 

também como Vice-Presidente. Informa que o DPH está à disposição dos conselheiros, da comunidade e da 

sociedade, com uma atividade substancial e direcionada. Que o órgão está promovendo ações nas quais todos 

possam ter acesso e possam acompanhar o andamento dos processos que estão no DPH ou os designados ao 

CONPRESP, e que estão aperfeiçoando as ações. Em relação à transmissão das reuniões, declara que é adepto 

do trabalho remoto e as reuniões virtuais, pois essa transmissão permite acesso continuo para todas as 

pessoas de onde quer que estejam, com transparência das decisões. Portanto acredita que, apesar das 

reuniões presenciais serem dinâmicas e bastante produtivas, precisam dar acesso e franquear a transmissão à 

população, mas infelizmente neste momento a SMC não possui equipamentos para uma sala multimídia para 

transmissão ao vivo das reuniões. Contudo essa demanda está no escopo do projeto para o ano de 2022, com 

o apoio da Secretária de Cultura. Solicita a colaboração de todos os conselheiros quanto a questão de análise 

dos processos, lembra que em outras épocas os conselheiros não tinham acesso aos outros processos, por 

serem físicos, apenas o conselheiro relator, e o assunto era trazido na sessão e discutido. Porém hoje existe o 

benefício de que todos os processos da pauta são disponibilizados aos conselheiros, que a secretaria executiva 

envia o acesso para todos com antecedência, portanto acredita ser importante o compromisso dos 
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conselheiros acessarem os processos e assim, mais preparados, possam agilizar a dinâmica das discussões com 

as considerações feitas com antecedência, já que o DPH/CONPRESP tem passivo que cada vez cresce em 

função, inclusive, das reuniões que foram suspensas. Sugere que seja discutida a possibilidade de reuniões 

extraordinárias a fim de aliviar o acúmulo de processos. Informa sobre a decisão do judiciário que versa sobre 

a ação da Chácara das Jaboticabeiras e solicita que o Presidente oriente a Secretária Executiva para que esse 

acórdão da ação seja encaminhado aos conselheiros desse colegiado, pois é um apoio substancial que retifica 

e ratifica a respeitabilidade e a reputação desse Egrégio Conselho, dando a ele todas as suas capacidades e a  

soberania de suas decisões. O Presidente agradece as considerações do conselheiro Orlando. O conselheiro 

Antonio Carlos pede a palavra e pede autorização para fazer a leitura de parte do acórdão que o conselheiro 

citou e não havendo óbices passa a ler. “Possibilidade de divergência entre as deliberações do CONPRESP e os 

estudos técnicos do Departamento do Patrimônio Histórico DPH, do próprio Município de São Paulo, acerca do 

alcance e forma de tombamento a recair sobre o perímetro objeto dos autos. Estudos do DPH que não possuem 

natureza vinculativa. CONPRESP que se trata do órgão competente para deliberar sobre o tombamento na 

cidade de São Paulo, democraticamente, segundo critérios de conveniência e oportunidade. Discricionariedade 

técnica das decisões do CONPRESP. Impossibilidade, em princípio, de ingerência do Poder Judiciário, sob pena 

de violação à separação dos Poderes.” Ressalta a importância do Conselho e de seus conselheiros, 

representando a municipalidade e o interesse público. O Presidente agradece as considerações do conselheiro 

Antonio Carlos. A Secretária Executiva, Jaqueline, pede autorização para compartilhar a folha de votação das 

eleições para Presidente e Vice-presidente. Na sequência o Presidente passa a ler as decisões da pauta. 4.1. 

Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente agradece a participação e colaboração de todos os 

conselheiros e de todos que participaram, declarando encerrada a reunião às 16h50. 4.2. A Ata será lavrada e, 

depois de achada conforme, será aprovada pelo Presidente e pelos Conselheiros presentes na sessão, via e-

mail, e será publicada no Diário Oficial da Cidade, conforme Artigo 20 do Regimento Interno e Portaria nº 40-

SMC-G/2020.  
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