
SEMACTUR
SECRETARIA MUNICIPAL DA 
AÇÃO CULTURAL E TURISMO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP

Ata da 5ª  Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural  do

Município  de  Piracicaba, realizada  aos  07  dias  do  mês  de  julho  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:  Antonio  C.  Garcia,  Cláudia  L.  Nogueira,  Kleyton  H.

Rohden,  Mara  L.  Z.  Silva,  Marcelo  Cachioni,  Marcelo  S.  Simões,  Milton  S.  Bissoli,

Moacyr  Corsi  Jr.,  Regina  A.  S.  Volpato,  Renata  G.  D.  Gava,  Rogério  M.  Campos,

Ronaldo F. Aguarelli, Rudinei J. Bassete. Os conselheiros Jorge A. Kobayaski, Luciana

Polizel,  Sofia  P.  Rontani,  Sônia  M.  S.  Piedade,  Vanderlei  A.  Quartarolo,  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 os seguintes informes:  1.  Protocolo nº 80304-

2017, Província dos Capuchinhos de São Paulo solicita autorização para realização de

restauro  na Igreja  dos Frades,  imóvel  tombado,  localizado à Rua São Francisco  de

Assis, 640. Deliberação: aprovado por “ad referendum” em Reunião Ordinária de 02 de

junho, o Conselho analisa projeto e parecer.  2. Congada do Divino Espírito Santo, a

conselheira  Renata  Gava  informa  que  após  notificação  oficial  e  reunião  com  a

representante legal  da Congada do Divino Espírito Santo,  Roberta Lessa,  a  qual  se

prontificou a fornecer materiais bibliográficos e subsídios primários e secundários para o

registro do referido bem, não houve devolutiva da mesma, aguardando desta forma a

instrução administrativa  para finalização do processo.  Em seguida deu prosseguiu  à

análise dos processos: 2. Protocolo nº 101890-2017,  Procuradoria solicita nomeação

de  assistente  técnico  e  elaboração  de  quesitos  para  auxílio  em  processo  judicial.

Deliberação:  por  unanimidade de  votos,  o  Conselho  nomeia  o  conselheiro  Marcelo

Cachioni para fornecer as informações solicitadas. 3. Protocolo nº 102264-2017, Núcleo

Universitário de Cultura da Universidade Metodista de Piracicaba solicita registro como

expressão  cênica,  o  bem  imaterial,  peça  teatral  “Lugar  Onde  o  Peixe  Para”.

Deliberação:  após defesa  do  processo pelo  representante  legal  do  referido  bem,  o

Conselho, por unanimidade de votos, aprova a abertura do processo de registro de bem

imaterial  como  formas  de  expressão.  4.  Protocolo  nº  91465-2017,  a  Secretaria

Municipal da Ação Cultural e Turismo solicita autorização para reinstalação do marco da
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fundação e do bicentenário da cidade no Engenho Central.  Deliberação:  o Conselho,

por unanimidade de votos, manifesta-se favorável a aprovação da instalação do marco

da fundação no Engenho Central em local proposto para o marco do bicentenário e, em

virtude do tamanho do marco do bicentenário e o local proposto para a instalação do

mesmo conter sítio arqueológico registrado pelo Iphan e da necessidade de aprovação

junto ao Condephaat, Conselho condiciona a aprovação do marco do bicentenário a um

local  que  não  necessite  análise  das  instituições  mencionadas  e  nomeia  Comissão

Especial  constituída  pelos  conselheiros  Cláudia  Nogueira,  Marcelo  Cachioni,  Moacyr

Corsi, Rogério Mendes e Rudinei Bassete para sugerir um novo local para o marco. 5.

Protocolo nº 91465-2017, Secretaria de Defesa do Meio Ambiente solicita autorização

para  revitalização  de  jardim  e  instalação  do  marco  comemorativo  dos  250  anos

localizado no Engenho Central  próximo a Ponte Estaiada.  Deliberação:  o Conselho

após  análise  das  propostas,  por  unanimidade  de  votos,  manifesta-se  favorável  a

aprovação de ambas as propostas apresentadas e condiciona a instalação do marco dos

250 anos de Piracicaba ao local proposto para o marco do bicentenário em virtude da

decisão  proferida  pelo  Conselho  referente  a  instalação do  mesmo.  6.  Protocolo  nº

83349-2017, Diocese  de  Piracicaba  solicita  autorização  para  restauro  de  prédio

tombado,  Catedral  de  Santo  Antonio.  Deliberação:  o  Conselho  nomeia  Comissão

Especial  constituída  pelos  conselheiros  Cláudia  Nogueira,  Marcelo  Cachioni,  Renata

Gava, Rogério Mendes, Sofia Rontani para análise e emissão de parecer. 7. Protocolo

nº 20825-2016, Societá Italiana de Mutuo Soccorso solicita autorização para pequenos

reparos no prédio localizado na Rua Dom Pedro I,  nº 781, imóvel  tombado,  Societá

Italiana  de  Mutuo  Soccorso.  Deliberação:  após  análise  da  solicitação  de  pequenos

reparos  em  imóvel  tombado,  por  unanimidade  de  votos,  o  Conselho  solicita  ao

requerente readequação do projeto atendendo informações requisitadas no parecer do

DPH/Ipplap.  8.  Protocolo  nº  57885-2016, Icaro  Piovesan  solicita  autorização  para

reforma de prédio localizado na Rua Prudente de Moraes, nº 809, raio de tombamento

do Passo do Senhor do Horto.  Deliberação:  após análise do projeto, o Conselho, por

unanimidade de votos, manifesta-se favorável a aprovação da solicitação. 9. Protocolo

nº  43025-2016, Djansen Grecco  Lima solicita  autorização para  demolição  de  prédio

localizado na Rua Antonio Correa Barbosa, nº 1136, imóvel tombado inserido na área do

Conjunto  Ribeirinho.  Deliberação:  após  análise  do  projeto  em  reunião  ordinária  de
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junho,  na  qual  o  Conselho  indeferiu  a  solicitação e  notificou  autoridades  locais,

Procuradoria  Geral  e  proprietário,  o  processo  volta  para  a  pedido  do  proprietário

questionando  procedimento  para  regularização  do  processo.  O  Conselho,  por

unanimidade  de  votos,  decide  aguardar  parecer da  Procuradoria.  10.  Protocolo  nº

73400-2017, Paulo Cesar Barios solicita averbação de ampliação de prédio localizado

na Av. Joaninha Morganti, nº 100, imóvel em processo de tombamento.  Deliberação:

após análise do projeto, o Conselho, por unanimidade de votos, manifesta-se favorável a

aprovação  da  solicitação.  11.  Protocolo  nº  99496-2017, Alcindo  Gomes  da  Silva

realizou  obra  irregular  no  imóvel  tombado  localizado  na  Av.  Beira  Rio,  nº  1305.

Deliberação:  após  análise  da  solicitação  de  auto  de  embargo  e  anexação  da

documentação  solicitada  em  parecer  do  DPH/Ipplap,  o  Conselho  decide,  por

unanimidade de votos,  encaminhar o processo a esta Procuradoria para as medidas

cabíveis.  12.  Protocolo  nº  74901-2017, Valdir  Fedrizzi  solicita  autorização  para

pequenos  reparos  no  imóvel  tombado  localizado  na  Trav.  Maria  Maniero,  nº  86.

Deliberação: após análise da solicitação de pequenos reparos em imóvel tombado, por

unanimidade de votos, o Conselho manifesta-se favorável a aprovação da solicitação e

notifica  proprietário  que  qualquer  intervenção  no  imóvel,  deverá  ser  solicitado

previamente  ao  Conselho,  com  a  devida  responsabilidade  técnica  de  Arquiteto  e

Urbanista, sob pena de sanções cíveis e criminais. 13. Protocolo nº 92340-2017, Maria

Roseli  Zanin  Martins  solicita  autorização  para  reforma  de  imóvel,  em  raio  de

tombamento, localizado na Av. Dona Maria Elisa, nº 283. Deliberação: após análise da

solicitação  de  pequenos  reparos  em  imóvel  tombado,  por  unanimidade  de  votos,  o

Conselho  manifesta-se favorável a aprovação da solicitação. 14. Protocolo nº 87328-

2017, Fábio Almeida de Moraes solicita autorização para demolição de imóvel tombado

localizado  na  Rua  Boa  Morte,  1524. Deliberação:  após  análise  da  solicitação  de

demolição de parede anexa ao imóvel  tombado,  aprovada anteriormente em reunião

ordinária, por unanimidade de votos, o Conselho manifesta-se favorável a aprovação da

solicitação.  15.  Notificação  Judicial  sobre  obras  irregulares,  o  Conselho  solicita

notificação  judicial  em  obras  irregulares  no  Bairro  Monte  Alegre.  Deliberação: o

Conselho, por unanimidade de votos, solicita notificação judicial e medidas cabíveis para

paralisação das obras irregulares no bairro Monte Alegre,  no portal que dá acesso à

Praça Antônio Keller, que deverá retornar ao seu estado original, conforme matéria de
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jornal anexa e denúncia recente e no imóvel localizado à Av. Com. Pedro Morganti, nº

4700,  conhecido  como  “Palacete  Morganti”,  ambos  de  conhecimento  através  de

denúncia.  16. Protocolo nº 19734-2017,  o Conselho notifica Secretaria Municipal  de

Obras  sobre  obra  irregular  no  imóvel  localizado  na  Rua  Santo  Antonio,  583.

Deliberação: após vistoria realizada no local,  o Conselho, por unanimidade de votos,

notifica Secretaria Municipal  de Obras para que  sejam tomadas as devidas medidas

administrativas, em virtude do descumprimento do proprietário referente a decisão deste

Conselho. 17. Conselho Municipal de Política Cultural. Deliberação: por unanimidade

de  votos,  o  Conselho  nomeia  novos  Conselheiros  representantes  do  Codepac no

Comcult, Titular – Sônia Maria de Stefano Piedade, Suplente – Moacyr Corsi Júnior. 18.

Notificação  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Guarda  Municipal  sobre  obras

irregulares,  o Conselho solicita medidas cabíveis à Secretaria Municipal  de Obras e

Guarda Municipal em obra irregular no imóvel localizado na Rua XV de Novembro, nº

720 esq. Rua Moraes Barros, 1083, 1091 e 1099. Deliberação: após o recebimento de

diversas denúncias e da ineficácia na paralisação das obras, por unanimidade de votos,

o Conselho  solicita aos órgãos competentes, medidas efetivas no embargo das obras,

visto que as obras ocorrem mesmo com as portas fechadas, no imóvel localizado à Rua

XV de Novembro, nº 720 esquina com a Rua Moraes Barros, nºs 1083, 1091 e 1099.

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 julho de 2017.

_________________________

Renata G. D. Gava

1ª Secretária

______________________

Marcelo Stolf Simões

Presidente
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