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ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1 

DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, realizada aos trinta dias do mês de abril de dois 2 

mil e vinte e um, com início às quatorze horas, no auditório do Armazém 14 do 3 

Parque do Engenho Central, com a presença dos Conselheiros: Esio Antônio 4 

Pezzato; Rosemeire Calixto Massarutto; Rogério Mendes de Campos; Marcelo 5 

Cachioni; Cláudia de Lima Nogueira; Fábio Ferreira de Moura; Álvaro Luis Saviani; 6 

Vitor Pires Vencovsky; Carlos Alberto Lordello Beltrame; Joceli de Fátima Cerqueira 7 

Lazier; Carlos Eduardo Gatti Braga; André Luiz Bertato; Carlos Roberto Rodrigues; 8 

Marcelo Stolf Simões; Ronaldo Francisco Aguarelli. Justificaram ausência: Milton 9 

Antonio de Mori e Kleyton Homero Rohden. Abertura da sessão – O Secretário 10 

Municipal da Ação Cultural e Turismo, Prof. Adolpho Carlos Françoso Queiroz, 11 

realizou a saudação aos membros presentes e a verificação do quórum, com a 12 

assinatura do livro de presença, passando a palavra ao Arquiteto e Urbanista 13 

Marcelo Cachioni - Diretor do Departamento de Patrimônio Histórico do IPPLAP – 14 

Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, o qual realizou uma 15 

explanação sobre a atuação do CODEPAC no Município de Piracicaba. Em seguida, 16 

o titular da SEMAC, Adolpho Queiroz, anunciou a abertura das manifestações de 17 

interesse para a eleição da Mesa Diretora do CODEPAC, composta pelos seguintes 18 

cargos: Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário. Para cada função 19 

da Mesa Diretora, houve a manifestação de um único membro, sendo então eleitos 20 

por aclamação e a Mesa Diretora do CODEPAC para o biênio 2021-2022, ficou 21 

assim constituída: Presidente: Esio Antônio Pezzato; Vice-Presidente: Rosemeire 22 

Calixto Massarutto; 1º Secretário: Carlos Roberto Rodrigues e 2º Secretário: Álvaro 23 

Luis Saviani. O titular da SEMAC parabenizou a nova Mesa Diretora do CODEPAC, 24 

assim como, desejou um profícuo trabalho aos membros do Conselho. Em seguida, 25 

o novo Presidente do CODEPAC, Sr. Esio Antônio Pezzato assumiu a condução dos 26 

trabalhos, com o auxílio do Arquiteto e Urbanista Marcelo Cachioni, a fim de analisar 27 

os documentos e assuntos constantes na pauta, iniciando-se com os seguintes 28 

informes: 1. Protocolo n° 25.343/2021 - Situação: Trata-se de inquérito civil que 29 

busca apurar notícia de possível construção de empreendimento imobiliário próxima 30 

a área tombada do “Engenho Central” sem que o projeto fosse apreciado pelos 31 

órgãos públicos de proteção do patrimônio cultural. Recebemos memorando n° 32 
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053/2021 da Procuradoria Geral, que solicita que este Conselho faça o 33 

encaminhamento da documentação mencionada no Ofício n° 29.837/2020, o qual 34 

solicita “a) à localização do imóvel e sua descrição, admitindo-se esta por remissão 35 

ao número da matrícula ou transcrição; b) às restrições a que bem imóvel está 36 

sujeito; c) quando certidão de ato administrativo ou legislativo, à indicação precisa do 37 

órgão emissor e da lei que lhe dá suporte, bem como à natureza do ato, se 38 

tombamento (provisório ou definitivo) ou forma diversa de preservação e 39 

acautelamento de bem imóvel reconhecido como integrante do patrimônio cultural 40 

(especificando-a); d) quando mandado judicial, à indicação precisa do Juízo e do 41 

processo judicial correspondente, à natureza do provimento jurisdicional (sentença 42 

ou decisão cautelar ou antecipatória) e seu caráter definitivo ou provisório, bem 43 

como à especificação da ordem do juiz do processo em relação ao ato de averbação 44 

a ser efetivado; e) na hipótese de tombamento administrativo, provisório ou definitivo, 45 

à notificação efetivada dos proprietários”, ao 1° Cartório de Registro de Imóveis, a 46 

fim de se averbarem os tombamentos da área em questão nas respectivas 47 

matrículas, no prazo de 30 (trinta) dias, foi concedido prorrogação do prazo para os 48 

devidos encaminhamentos. 02. Protocolo nº 65.277/2020 - Situação: Notificação 49 

Preliminar 33.769, que informa que após o atendimento da notificação o processo 50 

será encaminhado ao Codepac para orientação sobre o tombamento ou não do 51 

imóvel em questão, o interessado poderá consultar o Conselho e apresentar no 52 

processo documento que prove que o imóvel não é tombado ou está em processo de 53 

tombamento ou deverá apresentar projeto aprovado por este Conselho. Decisão: 54 

Após explanação do Conselheiro Rogério Mendes de Campos, foi acordado que tal 55 

assunto está fora de jurisdição deste Conselho. 3. Protocolo n° 89.831/2019 - 56 

Situação: em resposta ao ofício n° 286/2020, o qual reitera a viabilidade de 57 

fornecimento de cópia de processos de tombamento, para fins de pesquisa e/ou 58 

elaboração de projetos a pessoas que não figuram como interessadas nos processos 59 

respectivos, a Procuradoria-Geral responde que é íntimo o conteúdo de processos 60 

de imóveis tombados para terceiros não relacionados com o bem, pois se trata de 61 

aspecto particular do proprietário, desta maneira, as informações sobre o projeto 62 

arquitetônico são protegidas por sigilo legal, delas podendo apenas ter acesso 63 

aqueles aos quais as informações se referem, normalmente, partes do processo 64 
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administrativo (proprietário, engenheiro, mestre de obras, etc.). Ressalta-se, que o 65 

posicionamento adotado neste parecer, de forma alguma, está infringindo o direito 66 

do pleito do requerente, no que se refere à cópia do processo, o que se posiciona 67 

desfavorável é pleitear informações e cópias que tenham dados de cunho pessoal 68 

daquele que se pretende reformar seu bem da maneira que fique a seu gosto. 69 

Decisão: O Conselho se manifestou pelo acolhimento do parecer. 4. Protocolo nº 70 

126.370/2020 - Situação: na data de 22/09/2020 recebemos via e-mail denúncia de 71 

destruição de dois imóveis na Rua do Porto, onde existe o estabelecimento 72 

comercial chamado rei do suco. Após a solicitação de fiscalização não foi constatada 73 

obra no local; houve alteração com toldo na fachada do imóvel o que resultou na 74 

Notificação Preliminar n° 373.283 que solicita a apresentação de autorização do 75 

Codepac. Está sendo acompanhado e autuado pelo protocolo n° 2015-82.353. 76 

Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 77 

Patrimônio Cultural – CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, determinar a 78 

retirada do toldo no prazo de 20 (vinte) dias. 5. Protocolo nº 39.996/2020 - 79 

Situação: em resposta ao Ofício Codepac n° 104.597/2020 o qual solicita a 80 

Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente – SEDEMA vistoria ao imóvel 81 

localizado à Rua Santo Antônio n° 682, objetivando analisar se a placa instalada na 82 

fachada do imóvel está de acordo com a “Lei da Cidade Limpa”, a SEDEMA 83 

responde que após análise da solicitação contida neste protocolo e de fotos do local, 84 

informa que nada tem a opor quanta a fachada do imóvel, estando de acordo com a 85 

Lei Municipal n° 6.468/09, alterado pela Lei Municipal n° 9.179/19. Decisão: De 86 

acordo. 6. Protocolo nº 99.496/2015 - Situação: em resposta ao ofício Codepac n° 87 

287/2020, o qual solicita a fiscalização do imóvel para verificar se os reparos estão 88 

de acordo com o projeto aprovado por este Conselho e pela Secretaria Municipal de 89 

Obras, o Setor de Fiscalização Urbanística responde que não foi constatada obra em 90 

andamento no local e que a construção permanece conforme projeto aprovado. 91 

Decisão: De acordo. 7. Protocolo nº 45.156/2018 - Situação: em resposta ao ofício 92 

Codepac n° 326/2020, o qual solicita a suspensão da eficácia do visto de conclusão 93 

do imóvel tombado citado, o Setor de Fiscalização Urbanística sugere que este 94 

Conselho aguarde a apresentação dos projetos completos para após análise, se 95 

mantenha a expedição do Visto de Conclusão, retifique-se o documento, caso haja 96 
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necessidade ou que, caso seja indevida a aprovação dos projetos, haja o 97 

cancelamento do referido Visto de Conclusão. Decisão: De acordo. 8. Protocolo nº 98 

29.009/2021 - Situação: recebemos denúncia sobre a existência de uma estrutura 99 

metálica instalada na rua Luiz de Queiroz em frente ao n° 539 sem a autorização 100 

deste Conselho, solicitamos à Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 101 

SEDEMA  a fiscalização, a qual nos respondeu que houve fiscalização pela Guarda 102 

Municipal de Piracicaba no dia 06/02/2021, o que gerou a notificação preliminar n° 103 

47.406. Devido ao não cumprimento da notificação, foi elaborado o auto de infração 104 

n° 100.530. Decisão: De acordo. 9. Protocolo nº 83.110/2020 - Situação: em 105 

resposta ao ofício Codepac n° 161.864/2020, o qual solicita parecer jurídico da 106 

Procuradoria Geral sobre quais providências podem ser tomadas sobre quem 107 

descaracterizou imóvel no bairro Monte Alegre e se pode regularizar imóvel que 108 

consta no Parecer de Tombamento do Sítio Histórico e Urbano Monte Alegre, a 109 

Procuradoria Geral responde que no caso em questão, o Conselho não especifica 110 

qual o imóvel, e nem, tampouco, fornece maiores informações que permita analisar 111 

juridicamente a situação apresentada, ou seja, da análise superficial, o primeiro 112 

posicionamento seria de proibir a regularização da descaracterização dos imóveis 113 

em processo de tombamento, contudo, a análise deve ser casuística. Há que se 114 

considerar se o interessado teve ciência da abertura do tombamento, se as obras 115 

foram efetivadas antes ou depois dessa ciência, se há averbação na Matrícula do 116 

imóvel, a fim de produzir efeitos aos novos adquirentes de áreas naquela localidade, 117 

entre outros aspetos, isto é, são inúmeros requisitos que devem ser considerados 118 

para a análise do questionamento formulado. É importante considerar, inclusive, que 119 

houve decisão judicial, interposta pelo Ministério Público, favorável ao proprietário de 120 

imóvel no Bairro Monte Alegre, que havia descaracterizado sua propriedade, posto 121 

que não havia sido cientificado pessoalmente quanto à abertura do processo de 122 

tombamento. E sendo assim, fica prejudicada a análise jurídica quanto ao pedido, 123 

em questão posto que não se pode desconsiderar aspectos de cada caso 124 

individualmente. Dessa forma, SUGERIMOS que sejam feitas consultas jurídicas 125 

sobre cada caso concreto. Decisão: Tal assunto foi tratado nos itens 10 e 11 da 126 

pauta, a seguir, conforme Protocolos nº 83.110/2020 e nº 72.644/2020 127 

respectivamente. Após os informes, deu início ao expediente com os trabalhos do 128 



SEMACTUR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL E TURISMO 

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO PIRACICABA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP 

  

 
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 

Página 5 de 10 

 

dia: 10. Protocolo nº 83.110/2020 - Situação: a requerente após exposição de 129 

resumo do andamento do processo e trechos de Leis, as quais indicam prazos a 130 

serem cumpridos por este Conselho, solicita com urgência: 1. Concessão imediata 131 

do Alvará de Licença (processo n° 83.110/2020) à requente pela Administração 132 

Pública; 2. Concessão imediata do Alvará de Licença (processo n° 72.644/2020) à 133 

requente pela Administração Pública; 3. Acesso ao Parecer de Tombamento do Sítio 134 

Histórico e Urbano exarado pelo Ipplap e em mãos do Codepac. Decisão: após 135 

análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – 136 

CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, aprovar estritamente o solicitado 137 

referente às alterações e adequações internas. Informa também que as 138 

irregularidades promovidas pela antiga proprietária, mais precisamente alteração no 139 

telhado e substituição de esquadrias, não fazem parte desta aprovação restrita, 140 

mantendo-se as citadas alterações em situação irregular, visto que não foram 141 

devidamente submetidas ao Codepac para aprovação prévia, conforme a LC. 142 

171/05. 11. Protocolo nº 72.644/2020 - Situação: A Semob, após recebimento de 143 

solicitação da requerente de: 1. Concessão imediata do Alvará de Licença (processo 144 

n° 83.110/2020) à requente pela Administração Pública; 2. Concessão imediata do 145 

Alvará de Licença (processo n° 72.644/2020) à requente pela Administração Pública; 146 

3. Acesso ao Parecer de Tombamento do Sítio Histórico e Urbano exarado pelo 147 

Ipplap, pediu orientações à Procuradoria Geral se deveria aprovar os projetos sem a 148 

aprovação do Codepac e Condephaat ou, deveria aguardar autorização do Codepac 149 

e Condephaat, a qual responde que “os projetos que visem quaisquer alterações em 150 

imóvel tombados, ou em processo de tombamento, devem ser previamente 151 

aprovados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural – CODEPAC, 152 

posto que, deve verificar se houve, ou se a alteração pretendida, ensejará a 153 

descaracterização dos imóveis. Não se verifica qualquer hipótese de suspensão de 154 

anuência do Conselho, com o fim de se permitir a aprovação de projetos pela 155 

Secretaria Municipal de Obras. Em sendo assim, remetam-se os autos ao Conselho, 156 

para manifestação e providências.” Decisão: após análise e discussão do processo, 157 

o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – CODEPAC decidiu, por unanimidade 158 

dos votos, aprovar estritamente o solicitado referente às alterações e adequações 159 

internas. Informa também que as irregularidades promovidas pela antiga proprietária, 160 
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mais precisamente alteração no telhado e substituição de esquadrias, não fazem 161 

parte desta aprovação restrita, mantendo-se as citadas alterações em situação 162 

irregular, visto que não foram devidamente submetidas ao Codepac para aprovação 163 

prévia, conforme a LC. 171/05. Será encaminhado um ofício ao Secretário Municipal 164 

de Obras, Paulo Sérgio Ferreira da Silva, solicitando que seja emitida uma 165 

declaração assinada pela proprietária de que a mesma está ciente sobre a restrição 166 

da aprovação ao solicitado para alterações internas e, que a decisão do conselho 167 

não se estende à legalização das modificações na fachada, praticadas pela antiga 168 

proprietária, de forma irregular. 12. Protocolo nº 106.538/2017 - Situação: em 169 

resposta ao ofício codepac nº 279/2020, o qual dá ciência sobre o andamento do 170 

processo e pede a apresentação do projeto assinado por arquiteto e urbanista para 171 

reparar os danos do imóvel no prazo de 60 dias à nova presidência, a presidente 172 

Maria Aparecida Flabio solicita uma prorrogação de prazo de 180 dias para a 173 

apresentação do projeto mencionado, esclarecendo que assumiu o cargo 174 

recentemente e apenas tomou conhecimento dos fatos com o ofício emitido por esta 175 

Conselho. Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa 176 

do Patrimônio Cultural – CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, aprovar a 177 

solicitação, concedendo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de 30 de 178 

abril de 2021. 13. Protocolo nº 8.403/2021 - Situação: após notificação do Codepac 179 

que informa a existência de irregularidade e solicita a reversão da pintura atual dos 180 

imóveis tombados para as cores anteriormente aprovadas por este Conselho e a 181 

realocação dos aparelhos de ar condicionado, dentro do prazo de 90(noventa) dias a 182 

contar do recebimento, o qual se deu dia 27/11/2020, o requerente solicita a revisão 183 

do Ofício Codepac n° 282/2020, tendo em vista que o imóvel se encontra melhor 184 

conservado agora, o proprietário esclarece que a prefeitura autorizou a SEMAE a 185 

colocar medidores de água individuais na fachada, descaracterizado ainda mais o 186 

imóvel, e que com a retirada das placas de acrílico das fachadas as máquinas de 187 

ares-condicionados ficarão aparentes  causando um aspecto ainda pior nos imóveis 188 

de baixo informa, também, que manteve as características do imóvel superior 189 

conforme a lei e exigências, passando por uma rigorosa reforma interna e externa 190 

em 2012. Expõe o desejo de explanar pessoalmente, e expor as dificuldades e como 191 

colabora para manter as características do imóvel em questão. Decisão: após 192 
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análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – 193 

CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, indeferir a solicitação e solicitar a 194 

realocação dos aparelhos de ar condicionado, retirada da placa em ACM e pintura do 195 

imóvel para as cores anteriormente aprovadas por este Conselho, mantendo assim 196 

uma cor única com o pavimento superior, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do 197 

recebimento do ofício. 14. Protocolo nº 23.582/2021 - Situação: após notificação do 198 

Codepac que informa a existência de irregularidade e solicita a reversão da pintura 199 

atual dos imóveis tombados para as cores anteriormente aprovadas por este 200 

Conselho, dentro do prazo de 90(noventa) dias a contar do recebimento, o qual se 201 

deu dia 11/12/2020. O requerente solicita que: 1. Seja aceito o recurso contra o 202 

ofício codepac n° 285/2020; 2. Participação de reunião para e adequar as normas; 3. 203 

Concessão de novo prazo. Informa que o intuito da empresa não é desfigurar o 204 

imóvel tombado, sendo que a pintura não ocorreu por parte da empresa e que o 205 

nome da ótica trata-se de um toldo em RCM, não havendo material brilhante ou 206 

pintura que prejudique a fachada do prédio. Decisão: após análise e discussão do 207 

processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – CODEPAC decidiu, por 208 

unanimidade dos votos, indeferir a solicitação e solicita a retirada da placa em ACM 209 

e pintura do imóvel para as cores anteriormente aprovadas por este Conselho, 210 

mantendo assim uma cor única com o pavimento superior, no prazo de 90 (noventa) 211 

dias, a contar do recebimento do ofício. 15. Protocolo nº 56.099/2020 - Situação: 212 

em resposta ao ofício codepac n°293/2020, o qual solicita a apresentação de 213 

cronograma de retomada de restauro, o padre Marcelo Aparecido Curto, que está 214 

representado a Igreja de Santa Terezinha, informa que já está estabelecendo 215 

contato com empresas competentes para tal continuação das obras e restauro; e que 216 

durante esses contatos, foi alertado que o projeto aprovado previamente por este 217 

Conselho, bem como os laudos técnicos, se mostram pouco munidos se 218 

detalhamento e soluções técnicas. Certo de que o projeto de restauro deve buscar a 219 

valorização do edifício como um todo, manifesta o desejo de rever o projeto 220 

aprovado bem como as soluções a serem adotadas futuramente; e para isso, solicita 221 

um prazo maior para a apresentação do referido cronograma. Decisão: após análise 222 

e discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – CODEPAC 223 

decidiu, por unanimidade dos votos, aprovar a solicitação, devendo ser apresentado 224 
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o cronograma de restauro impreterivelmente até 48 (quarenta e oito) horas antes da 225 

3° Reunião Ordinária deste Conselho, a qual ocorrerá em 04 de junho de 2021. 16. 226 

Protocolo nº 161.596/2020 - Situação: solicitação de reforma e ampliação 227 

residencial de imóvel em processo de tombamento localizado na Travessa Nicola 228 

Masciarelli n° 54. O DPH/Ipplap emitiu parecer para análise do Conselho. Decisão: 229 

após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural 230 

– CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, aprovar a solicitação, de 231 

regularizar instalações dos padrões CPFL e Semae, de acordo com as normas; 232 

instalação de gradil metálico com portão, no alinhamento; reconstrução da calçada 233 

lateral para adequar medidas dos degraus; revisão geral da cobertura 234 

(madeiramento, manta e telhas seguindo modelo existente); instalação de forros 235 

internos em madeira e seguindo a inclinação do telhado; retirada do reboco interno, 236 

impermeabilização e reaplicação do reboco; substituição de todos os pisos e 237 

revestimentos; substituição de portas e janelas; demolição do banheiro interno; 238 

transformar um quarto em dois banheiros (com laje); substituição de telhas de 239 

fibrocimento por termoacústicas na cobertura externa; substituição e peças 240 

sanitárias, metais, elétrica e hidráulica; abertura de jardins para atender a norma de 241 

acessibilidade. 17. Protocolo nº 163.864/2020 - Situação: solicitação de reforma do 242 

imóvel tombado localizado à Rua Luiz de Queiroz n° 163. Imóvel já teve auto de 243 

embargo n° 9.496, o qual paralisa a obra, e notificação preliminar 37.443, o qual 244 

pede alvará para a demolição, dia 11 de novembro de 2020. O DPH/Ipplap emitiu 245 

parecer para análise do Conselho. Decisão: após análise e discussão do processo, 246 

o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – CODEPAC decidiu, por unanimidade 247 

dos votos, indeferir a solicitação e solicita que sejam reapresentados os projetos com 248 

o título de Reconstrução no prazo de 30 (trinta) dias. 18. Protocolo nº 163.922/2020 249 

- Situação: solicitação de manutenção do imóvel tombado localizado à Rua Alferes 250 

José Caetano n° 1048. O DPH/Ipplap emitiu parecer para análise do Conselho. 251 

Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 252 

Patrimônio Cultural – CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, aprovar a 253 

solicitação de recuperação do reboco lateral, troca das madeiras do forro do beiral e 254 

pintura na cor verde e detalhes na cor cru. 19. Protocolo nº 165.523/2020 - 255 

Situação: solicitação de aprovação de projeto do imóvel tombado localizado à Rua 256 
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Moraes Barros n° 58. O DPH/Ipplap emitiu parecer para análise do Conselho. 257 

Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 258 

Patrimônio Cultural – CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, aprovar a 259 

solicitação de restaurar as paredes e ornamentos das fachadas, com aplicação de 260 

pintura, mantendo, as cores atuais; reforma do piso e troca dos revestimento (se 261 

necessário), no salão interno e cozinha; revisão de todos os elementos do telhado, 262 

com substituição de peças, se necessário; instalação de elevador para o acesso à 263 

cozinha, despensas, escritório e sanitários; adequação dos sanitários às normas 264 

vigentes; construção de sala para escritório; reforma do escritório; construção de 265 

sanitários de acordo com normas de acessibilidade e na oportunidade, de questionar 266 

a requerente, sobre o prazo de conclusão para o restauro da Capela. 20. Protocolo 267 

nº 166.597/2020 - Situação: solicitação de aprovação de demolição do imóvel em 268 

raio de imóvel tombado localizado à Avenida Dr. Paulo de Moraes. O DPH/Ipplap 269 

emitiu parecer para análise do Conselho. Decisão: após análise e discussão do 270 

processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – CODEPAC decidiu, por 271 

unanimidade dos votos, aprovar a solicitação, determinando que a construção de 272 

novo edifício no local dependa da aprovação prévia do CODEPAC, devendo, para 273 

tanto, ser apresentado projeto completo para análise deste Conselho. 21. Protocolo 274 

nº 17.753/2021 - Situação: solicitação de aprovação de reforma de imóvel tombado 275 

localizado na Rua Boa Morte n° 1652. O DPH/Ipplap emitiu parecer para análise e 276 

parecer.  Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 277 

Patrimônio Cultural – CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, aprovar a 278 

solicitação de construção de fechamento em drywall acústico na parte interna, com 279 

porta de abrir e pintura; instalação de placa com logo na fachada apoiada na 280 

saliência e presa com fita hellerman, sem parafuso ou fixação. 22. Protocolo nº 281 

162.418/2020 - Situação: solicitação de aprovação de projeto de imóvel tombado 282 

localizado na Rua do Porto nº 1721. O DPH/Ipplap emitiu parecer para análise e 283 

parecer. Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 284 

Patrimônio Cultural – CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, indeferir a 285 

solicitação, por prever a demolição parcial dos imóveis tombados, considerados em 286 

grau P2, restando apenas suas respectivas testadas e paredes laterais, as quais 287 

sofrerão alterações em desenho e gabarito; as platibandas dos imóveis 1713, 1717 e 288 



SEMACTUR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL E TURISMO 

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO PIRACICABA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP 

  

 
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 

Página 10 de 10 

 

1719 terão desenho original adulterado; enquanto que o imóvel 1721 receberá 289 

platibanda, que também modificará a fachada original. Considerando a Lei 290 

Complementar 171/2005: Art. 10 [...] II - P2 imóvel partícipe de conjunto 291 

arquitetônico, cujo interesse histórico está em ser parte do conjunto, devendo seu 292 

exterior ser totalmente conservado ou restaurado, mas podendo haver 293 

remanejamento interno, desde que sua volumetria e acabamentos não sejam 294 

afetados [...] Art. 11. Nos prédios de categoria P1 e P2 deverá: [...] V - manter-se à 295 

mesma forma, divisão de águas e inclinação dos telhados, e os mesmos tipos de 296 

telhados e platibandas. Os itens 23, 24, 25, 26 e 27 constantes na pauta não foram 297 

deliberados, sendo adiados para a próxima reunião do Conselho. Antes do 298 

encerramento, o Sr. Presidente Esio Antônio Pezzato colocou em discussão a forma 299 

de realização da próxima reunião do Conselho, ou seja, de forma presencial ou 300 

virtual, ficando decidido por unanimidade, que a 2ª reunião será em formato 301 

virtual/online no dia 14/05/2021. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou 302 

encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta minutos, e eu, Alvaro Luis Saviani, 303 

lavrei a presente ata que após lida e considerada conforme, será assinada por mim e 304 

pelo presidente da reunião, Esio Antônio Pezzato. Piracicaba, 30 de abril de 2021. 305 

 

 

____________________________                   _____________________________ 
           Esio Antônio Pezzato                 Alvaro Luis Saviani 
                   Presidente             2º Secretário 


