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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 25 dias do mês de janeiro de 

dois mil e dezenove, 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 dos conselheiros: Antônio Carlos 

Garcia, Joaquim Inocêncio, Kleyton Rohden, Luciana Polizel, Marcelo Cachioni, 

Marco Aurélio Mattus, Mauro Rontani, Moacyr Corsi Junior, Renata Gava, Rogério 

Mendes, Rudinei Bassete. Os conselheiros Claudia Nogueira, Mariana Robles, 

Regina Volpato, Ronaldo Aguarelli, Sofia Rontani, Sônia Piedade, 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: 01. Protocolo nº 122822-2017, 

processo de tombamento do acervo documental Monte Alegre e Engenho Central. O 

Conselho informou ao Condephaat prazo para finalização do trabalho de 

organização das caixas com documentos nas prateleiras instaladas no Engenho 

Central; a conselheira Renata Gava informa que este trabalho já foi realizado e 

finalizado em 25 de janeiro. 02. Protocolo nº 189.460/2018, a Promotoria de Justiça 

de Piracicaba encaminha cópia do indeferimento da Representação que apura sobre 

a intervenção irregular do imóvel situado na Avenida Beira Rio nº 1350. O Codepac 

encaminhará ofício à Secretaria de Finanças para alteração do cadastro / tributos 

imobiliários do antigo proprietário para o atual. 03. Informe Sedema, através de e-

mail datado de 27 de dezembro de 2018, a conselheira Cláudia Nogueira informa 

sobre reunião realizada no mês de novembro na Secretaria Municipal de Trabalho e 

Renda, sobre espaços destinados aos ambulantes da Praça José Bonifácio. 04. 

Denúncia imóvel localizado na Rua 13 de Maio, nº 1118, Sociedade Beneficente 

13 de Maio, após encaminhamento à Deinter-9 para apuração do caso sobre 

armazenamento de produtos inflamáveis, suposta atividades ilegais e uso indevido 

do prédio, a Delegacia Seccional de Polícia informa que após levantamento de 

informações baseado em laudo pericial e declarações do presidente do Codepac e 

do proprietário da empresa, remete ao Conselho ofício informando ser improcedente 
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a denúncia. 05. Prospecção na Catedral de Santo Antonio, a empresa DRVO 

Arquitetura informa que iniciará trabalhos de prospecção arquitetônica da Catedral 

de Santo Antonio. 06. Redefinição da área envoltória da Casa de Prudente de 

Moraes e Passo da Via Sacra “São Vicente de Paulo”, Condephaat encaminhou 

ofício informando sobre a redefinição da área envoltória dos referidos imóveis. 07. 

Catedral de Santo Antonio, informa fechamento para instalação elétrica na nave, 

presbitério e adjacências. Após os informes, deu início ao expediente com os 

trabalhos do dia. 08. Aprovação Ata, 12ª Reunião Ordinária, de 07 de dezembro de 

2018. Deliberação: após análise, por unanimidade de votos, o Conselho aprova a 

referida ata. 09. Protocolo 185.242/2018, FOP Unicamp solicita prorrogação para  

para atender pedido do Conselho; Deliberação: após análise do processo, por 

unanimidade de votos, o Conselho manifesta-se favorável ao pedido de prorrogação 

por 06 (seis) meses, a contar do dia 10 de dezembro de 2018, ficando previsto o 

prazo final o dia 10 de junho de 2019 para o atendimento da solicitação do Conselho. 

10. Protocolo nº 177355-2018, Wilson Guidotti Junior solicita autorização para 

recuperação, restauro e ampliação de imóvel tombado, antigo complexo da Usina 

Monte Alegre, localizado na Via Comendador Pedro Morganti, nº 4965. Deliberação: 

após análise do processo e discussão do parecer, por unanimidade de votos, o 

Conselho manifesta-se favorável à solicitação e ressalta que a aprovação deste 

Conselho não isenta a análise e aprovação do Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. 11. Protocolo 

nº 185697-2018, Isael Nazatto solicita autorização para demolição, reforma e 

adaptação de prédio residencial para uso comercial, em raio de entorno de conjunto 

tombado localizado na Rua Tiradentes, nº 429. Deliberação: após análise do 

processo e discussão do parecer, por unanimidade de votos, o Conselho manifesta-

se favorável à aprovação da solicitação. 12. Protocolo nº 186906-2018, Fernando 

Cesar Bueno solicita autorização para construção de prédio em raio de entorno da 

Escola Estadual Moraes Barros, tombada pelo Codepac e Condephaat, localizado na 

Rua Voluntários de Piracicaba, nº 517. Deliberação: após análise do processo e 

discussão do parecer, por unanimidade de votos, o Conselho manifesta-se favorável 

à aprovação da solicitação. 13. Protocolo nº 78478-2007, Mirna Adamoli de Barros 
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solicita prorrogação de prazo para reparar dano no imóvel tombado localizado na 

Rua Benjamin Constant, nº 1486, com retorno das esquadrias de madeira, no prazo 

de 03 meses. Deliberação: após análise do processo, por unanimidade de votos, o 

Conselho manifesta-se favorável à solicitação de prorrogação por 03 (três) meses a 

contar do dia 11 de dezembro de 2018, ficando previsto o prazo final o dia 11 de 

março de 2019 para o atendimento da Notificação Preliminar nº 31.226 de 08 de 

novembro de 2018. 14. Protocolo nº 49129-2018, Sociedade Recreativa e Cultural 

Real Hispano Brasileira solicita reanalise da decisão sobre isenção de IPTU 2018 

sobre o imóvel tombado localizado na Rua Prudente de Moraes, nº 1292. 

Deliberação: após análise do processo e discussão do parecer, por unanimidade de 

votos, o Conselho decide manter a decisão de suspender a análise de isenção de 

IPTU para o exercício de 2018 até a regularização do mesmo e solicitar a Secretaria 

Municipal de Obras a aplicação de providências legais cabíveis. 15. Protocolo nº 

191.751-2018, Unicamp solicita autorização para reforma e ampliação do 

Hemonúcleo da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, no raio de entorno do 

edifício principal da Santa Casa, tombado pelo Codepac, localizado na Av. 

Independência, nº 953. Deliberação: após análise do processo e discussão do 

parecer, por unanimidade de votos, o Conselho manifesta-se favorável à aprovação 

da solicitação. 16. Protocolo nº 153.929-2018, Afim Brasil Eventos e Promoções 

Serviços Ltda. solicita autorização para construção de prédio, em raio de 

tombamento, localizado na Rua Benjamin Constant nºs 1045, 1047 e 1071. 

Deliberação: após análise do processo, o Conselho decide por solicitar a 

complementação de documentos com a apresentação de desenho técnico ilustrando 

a fachada proposta junto à fachada do imóvel tombado, Edifício São Francisco de 

Assis, para dirimir qualquer dúvida sobre a eventual interferência de gabarito no 

alinhamento. 17. Protocolo nº 90.093-2018 / 5.593/2019, Diocese de Piracicaba 

solicita autorização para reforma de imóvel tombado, Igreja São Benedito, localizado 

na Rua do Rosário, nº 801. Deliberação: após análise do relatório de prospecção 

arquitetônica da Igreja São Benedito elaborado pela empresa DRVO Arquitetura, por 

unanimidade dos votos, o Conselho aprova relatório cromático apresentado, porém, 

aguarda a reapresentação do projeto por arquiteto e urbanista e RRT do profissional, 
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reapresentação de desenhos que contemplem informações para análise e 

justificativa sobre a substituição dos quadros dos Evangelistas para posterior 

aprovação final do processo. 18. Protocolo nº 128507-2018, Piracicaba Comércio 

de Livros e Informática Ltda. solicita autorização para pequenos reparos em imóvel 

em raio de entorno da Escola Estadual “Barão do Rio Branco”, tombado pelo 

Codepac e Condephaat, localizado na Rua Benjamin Constant, nº 1590.  

Deliberação: após análise do processo e discussão do parecer, por unanimidade de 

votos, o Conselho manifesta-se favorável à aprovação da solicitação. 19. Protocolo 

nº 1.320-2019, Secretaria Municipal de Obras solicita autorização para reconstrução 

de muro da Estação da Paulista localizado na Rua João Conceição, próximo ao nº 

840, em decorrência de forte chuva do dia 08/01/2019. Deliberação: após 

discussão, por unanimidade de votos, o Conselho manifesta-se favorável à 

solicitação e solicita o recolhimento de um tijolo da Estação e entrega ao Codepac. 

Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião no horário 

das dezesseis horas, 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, 25 de janeiro de 2019. 

 

 
 

_________________________ 

Renata G. D. Gava 

1ª Secretária 

______________________ 

Marcelo Stolf Simões 

Presidente

 


