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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do

Município  de  Piracicaba, realizada  aos  07  dias  do  mês  de  abril  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,  Kleyton  Rohden,  Luciana  Polizel,  Mara  L.  Z.  Silva,  Marcelo  Cachioni,

Marcelo S. Simões, Márcio A. Maruko, Moacyr Corsi Jr., Renata G. D. Gava, Rogério

M. Campos, Ronaldo F. Aguarelli, Rudinei J. Bassete, Sofia P. Rontani, Sônia M. S.

Piedade e Vanderlei A. Quartarolo. Os conselheiros Cláudia L. Nogueira, Jorge A.

Kobayaski, Milton S. Bissoli, Rafael G. Macedo e Virgínia C. Camilotti  justificaram

ausência.  Abertura  da  sessão  –  após  saudação,  verificação  do  quorum e  das

assinaturas no livro de presença, o Presidente do Conselho, Marcelo Stolf Simões,

deu início ao expediente com o seguinte informe:  Catedral de Santo Antônio,  o

conselheiro Ronaldo Aguarelli informa que o projeto da restauração da Catedral de

Santo  Antônio  está  sendo  retomado  com  proposta  original  de  Benedito  Calixto;

informa também que apresentará projeto aos órgãos competentes para aprovação.

Em seguida deu prosseguimento à análise dos processos: 1. Aprovação de Atas de

2016 das reuniões ordinárias de julho e setembro. Deliberação: após lidas, as atas

foram aprovadas.  2. Calendário de Reuniões, definição das datas das reuniões

ordinárias de 2017. Deliberação:  manter sexta-feira;  05/05; 02/06; 07/07; 04/08;

01/09; 06/10; 10/11; 01/12.  3. Protocolos nº 28756-2017 e 28738-2017,  auto de

infração encaminhado pelo Condephaat, referente intervenções no Engenho Central.

Deliberação: O Presidente  encaminhará notificação à Procuradoria  Jurídica para

providências  legais.  4.  Eleição  Conselheiros  CoMCult,  nomeação  de  novos

conselheiros  representantes  para  o  Conselho  Municipal  de  Política  Cultural.

Deliberação:  o Conselho indica  para  representação no CoMCult,  como titular,  a

Conselheira Mara Luciete Zanini da Silva e, suplente, a Conselheira Sônia Maria de

Stefano  Piedade.  5.  Eleição  Conselheiros  Comturpi,  nomeação  de  novos

conselheiros representantes para o Conselho Municipal de Turismo. Deliberação: o

Conselho  indica  para  representação  no  Comturpi,  os  mesmos  conselheiros  em

1 de 3

SEDE ADMINISTRATIVA
Rua Santo Antônio, 641 – Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes – Centro – Piracicaba/SP

Tel: (19) 3421-2289 – e-mail: codepac@piracicaba.sp.gov.br



SEMAC
SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP

gestão anterior, como titular, a Conselheira Renata Gava e suplente, o Conselheiro

Fábio Bragança,  mas como este último não se encontrava presente,  o Conselho

verificará o interesse do mesmo para posterior indicação.  6. Protocolo nº 15121-

2017,  Everton  Reis  Rosa  Eireli  Epp  solicita  autorização  para  construção  de

estacionamento em terreno tombado localizado à Rua Rangel Pestana, inserido na

área  de  tombamento  do  Conjunto  Ribeirinho.  Deliberação:  após  análise  da

solicitação que trata de instalação de contêiner  em imóvel  tombado para uso de

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

aprovação da solicitação. 7. Protocolo nº 192804-2016, Renato Franzin Mangerona

Togni solicita averbação de reforma em imóvel localizado na Rua Governador Pedro

de Toledo, 1373, em raio de tombamento.  Deliberação:  processo foi  retirado da

pauta em virtude de ser aprovado anteriormente. 8. Protocolo nº 42645-2017, Maria

de Jesus Inocêncio solicita autorização para demolição de prédio localizado à Rua

Benjamin Constant, 1447, em raio de tombamento.  Deliberação:  o Conselho após

análise  da solicitação  de  demolição  total  de  prédio,  por  unanimidade dos  votos,

manifesta-se  favorável  a  aprovação  da  solicitação.  9.  Protocolo  nº  45525-2017,

Maria Aparecida de Negreiros Schevarria Dias após demolição de imóvel em 2016

com anuência do Conselho, solicita autorização para construção de prédio localizado

à Rua Santa Cruz, em raio de tombamento. Deliberação: o Conselho após análise

da solicitação de construção de prédio, por unanimidade dos votos,  manifesta-se

favorável  a  aprovação  da  solicitação. 10.  Protocolo  nº  43555-2017,  Rafaella

Gonzales Felix da Silva solicita autorização para demolição e construção de prédio

localizado  à  Rua 13  de  Maio,  226,  em raio  de  tombamento.  Deliberação:  após

análise  da  solicitação  que  trata  de  demolição  e  construção  de  prédio,  por

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

solicitação.  11. Protocolo nº 170880-2016,  Ema Aparecida Terrini Maniero solicita

autorização para demolição de prédios tombados localizados à Trav. Maria Maniero,

24 e 38 com manutenção apenas das fachadas.  Deliberação: após solicitação de

reanálise de deliberação prévia que trata de demolição de prédios tombados, por

unanimidade dos votos, o Conselho manifesta-se favorável a aprovação do projeto

apresentado e  registrado em folhas  de  nº  44,  o  qual  preserva  as  fachadas  dos
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imóveis, únicas remanescentes dos mesmos, uma vez que a Semob emitiu alvará de

demolição,  mesmo sem aprovação prévia  do Codepac.  Entretanto, para qualquer

nova obra que se pretenda realizar nos lotes, o novo projeto deverá ser apresentado

por arquiteto e urbanista à Semob e ao Codepac, considerando a preservação das

fachadas, como também a recomposição de elementos decorativos, conforme ofício

384/2016.  12. Processo de tombamento,  Carlos Aldrovandi solicita análise para

abertura de processo de tombamento do imóvel  localizado à Rua Voluntários de

Piracicaba, 229. Deliberação: o Conselho, por unanimidade de votos, conforme Ata

e  Livro  de  Presença,  decide  abrir  novo  processo  de  tombamento  do  imóvel

localizado  à  Rua  Voluntários  de  Piracicaba,  nº  229  no  intuito  de  preservar  o

patrimônio  histórico  e  cultural  do  referido  bem  pontuando  que  o  objeto  de

tombamento não poderá ser alterado, demolido, destruído ou mutilado, sem prévia

autorização deste Conselho, sob penas cominadas no Parágrafo 1º do artigo 19, da

Lei  Complementar  171 de 13  de abril  de  2005.  12. Protocolo  nº  164639-2016,

Oswaldo Ferraz Filho solicita nova análise para autorização para regularização de

prédio  tombamento  localizado  à  Rua  do  Porto,  1785.  Deliberação:  o  Conselho

nomeia  Comissão  Especial  constituídos  pelos  conselheiros,  Cláudia  Nogueira,

Marcelo Cachioni, Moacyr Corsi Jr.,  Rogério M. Campos e Sofia P. Rontani,  para

vistoria in loco e posterior apresentação de parecer.  13. Protocolo nº 60871-2017,

Artesãos solicitam análise para implantação de quiosques na Av. Beira Rio e Largo

dos Pescadores.  Deliberação:  o Conselho nomeia Comissão Especial constituídos

pelos conselheiros, Cláudia Nogueira,  Marcelo Cachioni, Moacyr Corsi Jr., Rogério

M. Campos e Sofia P. Rontani,  para vistoria in loco e posterior apresentação de

parecer.  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, 07 de abril de 2017.

_________________________

Renata G. D. Gava

1ª Secretária

______________________

Marcelo Stolf Simões

Presidente
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