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Ata da 4a  Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural 

do Município de Piracicaba, realizada aos 24 dias do mês de julho de dois mil e 

vinte, com início as quatorze horas, via plataforma digital, com as presenças dos 

conselheiros: Kleyton Homero Rohden, Renata G. Duarte Gava, Regina Ap. 

Salvador Volpato, Rogério Mendes de Campos, Marcelo Cachioni, Cláudia de 

Lima Nogueira, Mauro Rontani, Karina Venere, Sônia Maria De Stefano Piedade, 

Marcelo Stolf Simões, Vanderlei Antonio Quartarolo, Antonio Carlos Garcia, Joceli 

de Fátima Cerqueira Lazier, Virgínia Célia Camilotti, Monsenhor Ronaldo 

Francisco Aguarelli, Marco Aurélio Barbosa Mattus. Os conselheiros Rudinei José 

Bassette, Sofia Puppin Rontani e Márcio José Pizzol justificaram ausência. 

Abertura da sessão — após saudação e verificação do quorum o Presidente do 

Conselho, Kleyton Homero Rohden deu início ao expediente com os trabalhos do 

dia: 1. Alteração do Regimento Interno. O Presidente explanou que em virtude da 

atual situação de pandemia do COVID-19, as reuniões do CODEPAC foram 

suspensas em março de 2020 por tempo indeterminado, porém como temos visto 

a situação de saúde pública não tem melhorado de forma que o Conselho possa 

retomar suas reuniões presenciais mensais, o que acaba por prejudicar os 

trabalhos deste Conselho. Considerando a publicação do Decreto n° 18.358, de 20 

de julho de 2020, o qual estabelece procedimentos a serem observados pelos 

Conselhos Municipais para regularidade de suas atividades durante a vigência da 

quarentena de que trata o Decreto n° 18.230/2020 que "declara situação de 

calamidade pública, estabelece regime de quarentena no Município de Piracicaba, 

e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do 

coronavírus (COVID19), que determina em seu artigo 1°: "fica recomendado aos 

Presidente eleitos dos Conselhos Municipais ou ao plenário destes mesmos que, 

nos termos de suas normas regimentais e observando o quórum regimental 

estabelecido para cada Conselho, convoquem reuniões on line para aprovação de 

alteração regimental que possibilite a realização rotineira de reuniões nessa 

modalidade eletrônica, devendo, neste ato, ratificar o conteúdo destas reuniões e 

a aprovação desta nova modalidade de funcionamento com posterior envio ao 
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Executivo para alteração dos decretos regimentais". Diante o exposto, propomos a 

alteração do Regimento Interno do CODEPAC, aprovado pelo Decreto n° 

16.852/2016, nos seguintes termos: no art 14 a inclusão do parágrafo único: "As 

reuniões deverão ser preferencialmente presenciais, ou, não sendo possível nessa 

modalidade, em virtude de restrições para realização de reuniões presenciais 

impostas por organismos governamentais, as reuniões deverão ser realizadas de 

forma virtual, através de plataforma digital própria para esta finalidade.". 

Deliberação: após análise da proposta de alteração do Regimento Interno, o 

Conselho, por unanimidade dos votos, aprova a proposta. O Presidente informou 

que a assinatura no livro de presença será quando da realização da primeira 

reunião presencial deste Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

declarou encerrada a reunião no horário das 14h23 horas, e eu, Renata Gava, 

lavrei a presente ata que foi lida e aprovada, e será assinada por mim e pelo 

presidente da reunião, Kleyton Homero Rohden. Piracicaba, 24 de julho de 2020. 

Renata G. D. Gava 

1a Secretária 

Kle -,410"rçir I-1_...ero Rohden 

P esidente 
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