
SEMACTUR
SECRETARIA MUNICIPAL DA 
AÇÃO CULTURAL E TURISMO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do

Município de Piracicaba, realizada aos 17 dias do mês de março de dois mil  e

dezessete, com início as quatorze horas, nas dependências da sede da Secretaria

Municipal  da  Ação  Cultural,  no  Parque  do  Engenho  Central,  situado  à  Avenida

Maurice Allain, número quatrocentos e cinquenta e quatro, nesta cidade, deu-se o

início a reunião, com as presenças de presenças: Antonio C. Garcia, Benedito I.

Galvão,  Cláudia L. Nogueira,  Kleyton Rohden,  Luciana Polizel,  Marcelo Cachioni,

Marcelo Sales, Marcelo S. Simões, Milton S. Bissoli, Rafael G. Macedo, Renata G. D.

Gava,  Rogério  M.  Campos,  Rudinei  J.  Bassete,  Rosângela Camolese e Sofia  P.

Rontani. Os conselheiros Fábio F. C. Bragança, Filipe H. V. Silva, Iran J. O. Silva,

Jorge A. Kobayaski, Mara L. Z. Silva, Regina A. Costa, Ronaldo F. Aguarelli, Sônia

M. S. Piedade, Vanderlei A. Quartarolo e Virgínia C. Camilotti justificaram ausência.

Abertura da sessão – após saudação, verificação do quorum e das assinaturas no

livro de presença, a Secretária de Ação Cultural, Rosângela Camolese, na atribuição

de seus deveres, deu início à reunião pondo em votação a Mesa Diretora que será

eleita para os próximos 02 anos.  Votação:  por unanimidade dos votos,  foi  eleito

como  Presidente: Marcelo Stolf Simões, como  Vice-Presidente: Kleyton Homero

Rohden, como 1ª Secretária: Renata Graziela Duarte Gava, e como 2º Secretário:

Benedito  Ivam  Galvão.  Encerrando-se  as  votações,  a  Secretária  Rosângela

Camolese passa a condução da reunião à Mesa composta. O presidente inicia os

trabalhos do Conselho com os seguintes informes:  1. Protocolo nº 42650-2017, O

Iphan informa através de oficio procedimento sobre processos de tombamento.  2.

Protocolos nº 28756-2017 e 28738-2017, a Secretaria Municipal da Ação Cultural

recebeu auto de infração encaminhado pelo Condephaat referente intervenções no

Engenho  Central,  manutenção  do  telhado  do  Armazém  14C  e  troca  de

madeiramento  da  Ponte  Pênsil.  O  Presidente  encaminhará  notificação  à

Procuradoria  Jurídica  para  providências  legais.  3.  Protocolo  nº  16118-2017,

Conselho Regional  de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo informa

que,  após  denúncia  pelo  Codepac  de  dois  profissionais  que  realizaram  obras

irregulares  na  cidade,  foi  aberto  processo  administrativo  para  apurar  a  situação.

Encerrando-se os informes, o presidente inicia os trabalhos do dia: 4. Protocolo nº
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28754-2017,  Condephaat  solicita  ao  Conselho  que  informe  sobre  mudança  do

acervo documental referente ao Engenho Central e Monte Alegre que se encontrava

no bairro Monte Alegre, solicita também reunião com envolvidos e vistoria ao local

onde o acervo ficará abrigado. Deliberação: após explanação sobre a mudança do

dos referidos acervos para o Engenho Central, o Conselho decidiu por encaminhar

relatório sobre o espaço e acervo e agendará reunião para discussão do assunto e

vistoria. 5. Processo de tombamento do acervo documental do Bairro Monte Alegre

e  Engenho  Central. Deliberação:  o  Conselho  nomeou  Comissão  Especial  para

discussão e prosseguimentos sobre o processo de tombamento, constituídos pelos

conselheiros Fábio Bragança, Marcelo Cachioni, Rafael Macedo e Renata Gava. 6.

Processo de Tombamento do acervo da Antiga Fábrica Boyes. Deliberação: tendo

em vista a abertura do processo de tombamento do acervo da Antiga Fábrica Boyes

em 2014 ter  caducado,  o  Conselho decide  reabrir  o  processo de tombamento  e

nomeia  Comissão  Especial  para  discussão  sobre  o  processo  de  tombamento,

constituídos pelos conselheiros Fábio Bragança, Marcelo Cachioni, Rafael Macedo e

Renata Gava. 7. Protocolo nº 45128-2017, notificação de processo judicial referente

litígio entre locatário e proprietário do imóvel localizado à Rua Luiz de Queiróz, nº

585. Deliberação: o Conselho, após análise da solicitação, decide por encaminhar à

Procuradoria  Jurídica  documentação  para  as  devidas  providências  legais. 8.

Protocolo  nº  19734-2017,  Rinaldo  Pinheiro  Aranha  solicita  autorização  para

realização de pequenos reparos em imóvel tombado localizado à Rua Santo Antonio,

583.  Deliberação:  após análise e discussão do projeto apresentado,  manifesta-se

favorável a aprovação dos reparos no piso, porém indefere a abertura da fachada

lateral tendo em vista a irreversibilidade da intervenção. O Conselho solicita que seja

apresentado  nova  proposta  de  fachada. 9.  Protocolo  nº  38633-2017,  Gustavo

Ferrato dos Santos solicita  autorização para realização de pequenos reparos em

imóvel em processo de tombamento localizado à Av. Com. Pedro Morganti, 4985.

Deliberação:  após  análise  e  discussão  do  projeto  apresentado,  o  Conselho

manifesta-se favorável  a aprovação da solicitação.  10. Protocolo nº 28773-2017,

José  Antonio  de  Godoy  solicita  autorização  para  reforma  de  prédio  tombado

localizado à Rua XV de Novembro, 124. Deliberação: após análise e discussão do
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projeto apresentado, o Conselho manifesta-se favorável a aprovação da solicitação.

11.  Protocolo  nº  100960-2016,  Nelson  José  Buldrini  solicita  autorização  para

regularização de prédio tombado localizado à Rua Rangel Pestana esquina com a

Av. Beira Rio. Deliberação:  após análise e discussão do projeto reapresentado, o

Conselho  manifesta-se  favorável  a  aprovação  da  solicitação. 12.  Protocolo  nº

18691-2017,  Grupo  de  Congada  do  Divino  Espírito  Santo  solicita  abertura  de

processo de registro da Festa da Congada do Divino Espírito Santo de Piracicaba.

Deliberação: após análise do parecer, o Conselho manifesta-se favorável a abertura

do processo de registro e nomeia Comissão Especial para análise do bem cultural

em  questão.  13. Protocolo  nº  195817-2016,  Fábio  Almeida  de  Moraes  solicita

autorização para realização de pequenos reparos em imóvel tombado localizado à

Rua  Boa  Morte,  1622.  Deliberação:  após  análise  e  discussão  do  projeto

apresentado,  o  Conselho  manifesta-se  favorável  a  aprovação  da  solicitação.  14.

Protocolo  nº  87328-2016,  Fábio  Almeida  de  Moraes  solicita  nova  autorização

referente  demolição  de  parede  de  imóvel  tombado localizado  à  Rua  Ipiranga.

Deliberação:  após  análise  do  projeto,  por  unanimidade  dos  votos,  o  Conselho

indefere a solicitação tendo em vista que a demolição da parede descaracterizar o

imóvel tombado. 15. Protocolo nº 128685-2012, Secretaria Municipal de Defesa do

Meio Ambiente solicita autorização para demolição de prédio tombado inserido na

Estação da Paulista. Deliberação: após análise e discussão do projeto apresentado,

o  Conselho  manifesta-se favorável  a  aprovação da solicitação.  16.  Protocolo  nº

60563-2011,  Promotoria  de  Justiça  solicita  informações  referente  Termo  de

Ajustamento de Conduta referente a Nova Passarela Pênsil exigindo indicação de

prazos  para  cada  etapa.  Deliberação:  após  análise  da  solicitação  que  trata  de

inquérito  civil,  identificou  que  a  matéria  não  é  de  competência  deste  Conselho,

motivo pelo qual vem encaminhar a esta Procuradoria para as devidas providências.

17.  Protocolo  nº  101357-2016,  José  Ricardo  Ricobello  solicita  autorização  para

reforma de prédio localizado à Rua Prudente de Moraes, 623.  Deliberação:  após

análise e discussão do projeto apresentado, o Conselho  manifesta-se favorável  a

aprovação da solicitação. 18. Protocolo nº 43707-2016, Reynaldo Boschiero solicita

autorização para reforma de prédio localizado à Rua Bom Jesus, 877. Deliberação:
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após analise e discussão do projeto apresentado, o Conselho manifesta-se favorável

a aprovação da solicitação. 19. Protocolo nº 153259-2016, Moises Leite de Campos

Júnior, solicita autorização para adaptação de prédio tombado localizado à Rua Luiz

de Queiróz, 200.  Deliberação: após análise e discussão do projeto apresentado, o

Conselho  manifesta-se  favorável  a  aprovação  da  solicitação.  20.  Protocolo  nº

28765-2017,  Márcio  Leandro  Tomaz  solicita  averbação  de  ampliação  de  prédio

tombado  localizado  à  Trav.  Andyara  Trench,  49.  Deliberação:  após  análise  da

solicitação,  por  unanimidade  dos  votos,  o  Conselho  manifesta-se  favorável  a

aprovação de ampliação da garagem e da área de serviço, excluindo-se averbação

de  intervenções  na  fachada.  21.  Protocolo  nº  18960-2017,  Thiago  Horn  Veiga

solicita autorização para adaptação de prédio localizado à Rua Boa Morte, 1838.

Deliberação:  após  análise  e  discussão  do  projeto  apresentado,  o  Conselho

manifesta-se favorável  a aprovação da solicitação.  22. Protocolo nº 22374-2017,

José Luiz Guidotti Júnior solicita autorização para reforma de prédio em processo de

tombamento localizado à Av. Com. Pedro Morganti, 4701. Deliberação: após análise

da  solicitação,  por  unanimidade  dos  votos,  o  Conselho  manifesta-se  favorável  a

aprovação das intervenções internas, porém indefere a modificação do telhado e a

substituição das esquadrias por vidro temperado e sugere, em relação ao telhado, a

reconstrução da fachada original com platibanda e uso das telhas tipo sandwich, ou

a manutenção do telhado em beiral com telhas cerâmicas similares às atuais e, em

relação às esquadrias, a recuperação das esquadrias originais ou a reprodução do

desenho das esquadrias atuais em novas peças. Nada mais havendo a tratar,  o

senhor presidente declarou encerrada a reunião no horário das dezesseis horas e

trinta minutos, e eu, Renata Gava, lavrei a presente ata que após lida e considerada

conforme,  será  assinada  por  mim  e  pelo  presidente  da  reunião,  Marcelo  Stolf

Simões. Piracicaba, 17 de março de 2017.

_________________________

Renata G. D. Gava

1ª Secretária

_______________________

Marcelo Stolf Simões

Presidente
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