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1 ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 

2 PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, realizada aos onze 

	

3 	dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, com início às quatorze horas, de 

4 forma virtual/online através da plataforma Google Meet, com a presença dos 

5 Conselheiros: Esio Antônio Pezzato, Rogério Mendes de Campos, Marcelo Cachioni, 

	

6 	Cláudia de Lima Nogueira, Marco Aurélio Barbosa Mattus, Álvaro Luís Saviani, 

7 Guilherme Milanez, Pedro Fernandes Chamochumbi, Joceli de Fátima Lazier, 

	

8 	Ronaldo Francisco Aguarelli, Erica Fernanda Stocco Frasson, André Luiz Bertato, 

	

9 	Regina Aparecida Costa, e Luis Chorilli Neto. Justificaram ausência: Rosemeire 

10 Calixto Massarutto, Karina Venere, Sofia Puppin Rontani, Alexandra Patrícia 

	

1 1 	Frassetto Ferreira, Kleyton Homero Rohden e Marcelo Stolf Simões. ABERTURA DA 
12 SESSÃO  — Após saudação e verificação do quórum, o Presidente do CODEPAC, Sr. 

13 Esio Antônio Pezzato deu início ao expediente, colocando em discussão e 

14 aprovação a ata da 2a  reunião ordinária do CODEPAC, realizada em 14/05/2021, 

	

15 	sendo aprovada pelos membros presentes, com exceção do conselheiro Luis Chorilli 

	

16 	Neto que se manifestou pela abstenção. Em seguida, deu continuidade aos 

17 trabalhos, com os seguintes INFORMES:  1. Protocolo n° 71.713/2021 - Assunto: 

	

18 	Fiscalização - Localização: Rua do Porto, n° 1345 - Situação: solicitamos ao 

	

19 	departamento de Controle e Fiscalização a fiscalização do imóvel situado à Rua do 

	

20 	Porto, n° 1345, e obtivemos a resposta que o proprietário foi notificado pela NP 

	

21 	37.383, que não foi atendida e gerou a autuação 14.029 na data de 28 de maio de 

22 2021. Está sendo acompanhado no protocolo 85.353/2015. Decisão: Ciente. 2. 

	

23 	Protocolo n° 71.719/2021 - Assunto: Fiscalização - Localização: Rua Antônio 

	

24 	Bacci, n° 1065 — Paróquia Imaculado Coração de Maria - Situação: solicitamos ao 

	

25 	departamento de Controle e Fiscalização a fiscalização do imóvel situado à Rua 

	

26 	Antônio Bacci, n° 1065, e obtivemos a resposta que foi notificado pela NP 35.767 e 

27 embargado 6.324, informam que a obra já estava parada aguardando autorização da 

	

28 	municipalidade, através de projeto a ser protocolado pela arquiteta contratada. 

29 Decisão: Ciente. Após os informes, deu início ao EXPEDIENTE  com os trabalhos do 

30 dia: 3. Protocolo n° 43.025/2017 - Assunto: Demolição de Prédio - Localização: 

	

31 	Antônio Correa Barbosa, n° 1130 - Situação: solicitação da regularização de 

32 demolição de prédios tombados localizados à Rua Antônio Correa Barbosa n° 1130 e 
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33 	1136, a qual foi indeferida em reunião ordinária de 02 de junho de 2017 por ter 

34 	havido demolição irregular do prédio, na data de 06 de março de 2020 foi reiterado o 

35 	pedido. O DPH/Ipplap elaborou parecer para análise do Conselho. Decisão: após 
36 	análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimõnio Cultural — 

37 CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, acatar o parecer emitido pelo 

38 	DPH/Ipplap e indeferir a solicitação. Além disso, o Conselho requer do interessado 

39 para que apresente proposta de regularização das obras promovidas mesmo com 

40 embargo, contemplando a recomposição dos imóveis da Rua Antônio Correa 

41 	Barbosa, n° 1130 e 1136, devidamente assinada por Arquiteto e Urbanista, conforme 

42 Resolução n° 51 do CAU, assim como, apresente provas documentais de que as 

43 	obras supostamente realizadas pela municipalidade são irregulares, apontando 

44 	inclusive a data da realização das supostas obras, sob as penalidades da lei. 4. 

45 Protocolo n° 57.320/2021 - Assunto: Mudança de Uso - Localização: Rua Boa 

46 	Morte, n° 1584 - Situação: solicitação de mudança de uso, residencial para 

47 comercial, em imóvel em raio de tombamento, localizado na Rua Boa Morte, n° 

48 1584. Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 

49 	Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, aprovar a 

50 solicitação. 5. Protocolo n° 64.670/2021 - Assunto: Alvará de Licença - 

51 	Localização: Rua Tiradentes, n° 408 - Situação: solicitação de reforma com 

52 ampliação e adaptação de residência para comércio, do imóvel tombado localizado 

53 	na Rua Tiradentes, n° 408. O DPH/Ipplap emitiu parecer para análise e parecer. 

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

55 	Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu aprovar a solicitação, com um voto contrário 

56 	do conselheiro Sr. Luis Chorilli Neto. 6. Protocolo n° 67.156/2021 - Assunto: 

57 Anuência - Localização: Rua do Rosário, n° 801 - Situação: solicitação de remoção 

58 de lambris que circundam o nártex, em imóvel tombado, localizado na Rua do 

59 	Rosário, n° 801. O DPH/Ipplap emitiu parecer para análise e parecer. Decisão: após 

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

61 	CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, aprovar a solicitação. 7. Protocol 

62 n° 71.350/2021 - Assunto: Pequenos Reparos - Localização: Rua Morais Barros, n° 

63 233 - Situação: solicitação de pequenos reparos do imóvel localizado na Rua Morais 

64 	Barros, n° 233. O DPH/Ipplap emitiu parecer para análise e parecer. Decisão: após 
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65 análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — 

66 CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, aprovar a solicitação. 8. Protocolo 
67 n° 73.675/2021 - Assunto: Alvará de Licença - Localização: Rua Boa Morte, n° 
68 	1479 e 1485 - Situação: solicitação de demolição parcial, reforma e construção de 

69 comércio do imóvel localizado na Rua Boa Morte, n° 1479 e 1485. O DPH/Ipplap 

70 	emitiu parecer para análise e parecer. Decisão: após análise e discussão do 
71 	processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por 

72 	unanimidade dos votos, acatar o parecer emitido pelo DPH/Ipplap e indeferir a 

73 solicitação, pelo motivo de que o imóvel em análise passou por obras de demolição 

74 	irregulares embargadas em 12 de julho de 2016, realizadas pelo proprietário Roberto 

75 	Simionato Moraes. Para regularização das obras, foi aprovado o projeto apresentado 

76 	no protocolo n° 119933-2017, o qual nunca foi executado, permanecendo a 

77 	irregularidade até o presente. O Conselho sugere a aplicação das penalidades 

78 previstas na legislação em vigor. 9. Protocolo n° 61.517/2021 - Assunto: 

79 Substituição de Projeto - Localização: Rua Dom Pedro I, n° 750 e 754 - Situação: 

80 solicitação de reforma e ampliação de residência do imóvel localizado na Rua Dom 

81 	Pedro I, n° 750 e 754. O DPH/Ipplap emitiu parecer para análise e parecer. Decisão: 

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

83 — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, aprovar a solicitação. 10. 
84 Protocolo n° 156.400/2020 - Assunto: Suspensão de Notificação - Localização: 

85 Rua Alferes José Caetano, n° 1028 - Situação: solicitação de suspensão de 

86 notificação do imóvel localizado na Rua Alferes José Caetano, n° 1028. O 

87 	DPH/Ipplap emitiu parecer para análise e parecer. Decisão: após análise e 

88 discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC 

89 	decidiu, por unanimidade dos votos, acatar o parecer emitido pelo DPH/Ipplap e 

90 	indeferir a solicitação, visto que não respeita o Art. 18 "§2° Não farão jus ao benefício 

91 	as edificações, nas seguintes condições: I — fachadas obstruídas com elementos 

92 estranhos"; e também não respeita o Art. 15: "Não serão permitidas, em nenhum 

93 das edificações de que trata esta seção: I — caixas d'água ou casas de máquinas 

94 aparente; II — a colocação de aparelhos de aparelhos de ar condicionado de maneira 

95 	aparente nas fachadas que possam ser visíveis do logradouro público". Quanto às 

96 	alegações do contribuinte, no que pese a decisão do Conselho dos Contribuintes 
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97 	contrária à LC 171/05 e em prejuízo do interesse público em favor do contribuinte, o 

	

98 	Conselho do Contribuinte não legisla sobre a irregularidade de instalações ou 

99 demais obras realizadas nas fachadas do imóvel, permanecendo, portanto, em 

	

100 	situação irregular a instalação dos aparelhos, visto que o procedimento nunca foi 

101 solicitado previamente pelo proprietário ao Codepac, como exige o artigo 

	

102 	supracitado. Por esse motivo, decide-se manter a Notificação Preliminar 37.371 até a 

103 apresentação da proposta de regularização das instalações; e conceder prazo de 30 

	

104 	(trinta) dias para regularização das instalações de ar condicionado, com base nas 

	

105 	penalidades previstas no Art. 21. 11. Protocolo n° 156.402/2020 - Assunto: 

	

106 	Suspensão de Notificação - Localização: Rua do Rosário, n° 1314 - Situação: 

	

107 	solicitação de suspensão de notificação do imóvel localizado na Rua do Rosário, n° 

	

108 	1314. O DPH/Ipplap emitiu parecer para análise e parecer. Decisão: após análise e 

109 discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC 

	

110 	decidiu, por unanimidade dos votos, acatar o parecer emitido pelo DPH/Ipplap e 

	

111 	manter a isenção em 80%, visto que respeita o Art. 18 §1° inciso II "quanto ao estado 

	

112 	de pintura, as edificações que não apresentarem a pintura ou revestimento de 

113 fachada preservados receberão redução de 20 % (vinte por cento), incidentes sobre 

	

114 	o percentual obtido conforme enquadramento no inciso anterior"; e também não 

	

115 	respeita o Art. 15: "Não serão permitidas, em nenhuma das edificações de que trata 

	

116 	esta seção: V — as pinturas em cores berrantes ou preto, dando-se preferência aos 

	

117 	tons pastéis, deverão estar em harmonia com o prédio e o conjunto". No caso, o 

118 colegiado entende que a pintura realizada não se adequa ao tom pastel 

	

119 	recomendado pela legislação vigente. Devido à reincidência do fato, visto que a 

120 documentação fotográfica no decorrer dos anos prova que o imóvel tem passado por 

	

121 	realização de pinturas em suas fachadas, sem haver solicitação prévia por parte do 

	

122 	inquilino ou do proprietário, não há motivos para a suspensão da citada notificação, 

123 já que se configura procedente. Desta forma, decide-se também manter 

	

124 	Notificação Preliminar 37.372 até a apresentação da proposta de regularização 

	

125 	pintura; e conceder prazo de 30 (trinta) dias para regularização da pintura, com base 

	

126 	nas penalidades previstas no Art. 21. Conselho dos Contribuintes: Tendo em vista 

127 as decisões do Conselho dos Contribuintes que "invadem" a esfera de atuação e 

128 competência do CODEPAC em relação a isenção de IPTU, o presidente Esio 
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129 Pezzato sugeriu agendar uma reunião com os membros do Conselho dos 

130 Contribuintes para dialogar sobre a competência de cada conselho. 12. Protocolo n° 

131 	95.857/2020 - Assunto: Isenção de IPTU - Localização: Rua Alferes José Caetano, 

132 	n° 1054 - Situação: solicitação de revisão do ofício 330/2020, o qual não concedeu 

133 isenção para o ano de 2020 por não atenderem os reiterados pedidos de 

134 	manutenção; o proprietário alega que o imóvel foi totalmente pintado e não ser 

135 	possível fazer a manutenção da trinca na parte superior do imóvel por ser entrada de 

136 	energia e não existir mais maquinário que faça a dobra da calha. O DPH/Ipplap 

137 	emitiu parecer para análise e parecer. Decisão: após análise e discussão do 

138 processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por 

139 	unanimidade dos votos, considerando a dificuldade dos reparos solicitados, autorizar 

140 	o proprietário a realizar a troca das calhas por novas em modelo existente no 

141 	mercado, que se aproxime do modelo original; recomendando que seja guardado um 

142 	trecho da calha original, para que no futuro, se houver necessidade e tecnologia, 

143 	possa ser utilizado como modelo. A seguir, foram analisados pedidos de isenção de  

144 IPTU: 13. Protocolo n° 40.890/2020 - Localização: Rua Armando Salles de Olivera 

145 	n° 1818 a 1834 - Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de 

146 	Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, 

147 conceder para o exercício de 2021, isenção de 100% sobre o valor do IPTU, por 

148 encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em bom estado de conservação. 

149 	14. Protocolo n° 52.977/2020 - Localização: Rua Boa Morte, n° 1339, 1341, 1345 e 

150 	1351 - Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 

151 	Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, conceder para 

152 o exercício de 2021, isenção de 100% sobre o valor do IPTU, por encontrar-se a 

153 edificação, em sua parte externa, em bom estado de conservação. 15. Protocolo n'  
154 	182.798/2018 - Localização: Rua Maria Elisa, n° 303 - Decisão: após análise e 

155 discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPA 

156 	decidiu, por unanimidade dos votos, conceder para o exercício de 2021, isenção de 

157 	100% sobre o valor do IPTU, por encontrar-se a edificação, em sua parte externa, 

158 em bom estado de conservação, porém, com a necessidade de manutenção da 

159 	pintura dos muros. 16. Protocolo n° 36.840/2019 - Localização: Rua Quinze de 

160 Novembro, n° 672 - Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de 
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• 

161 	Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, 

162 conceder para o exercício de 2021, isenção de 100% sobre o valor do IPTU, por 

163 encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em bom estado de conservação. 

164 	17. Protocolo n° 52.273/2021 - Localização: Rua Alferes José Caetano, n° 1312 - 
165 Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 

166 	Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, conceder para 

167 o exercício de 2021, isenção de 100% sobre o valor do IPTU, por encontrar-se a 

168 edificação, em sua parte externa, em bom estado de conservação, porém, com a 

169 	necessidade de aparar a vegetação. 18. Protocolo n° 70.905/2021 - Localização: 
170 	Rua Alidor Pecorari, n° 482 - Decisão: após análise e discussão do processo, o 

171 	Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por unanimidade 

172 dos votos, conceder para o exercício de 2021, isenção de 80% sobre o valor do 

173 	IPTU, por encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em bom estado de 

174 conservação, porém, com a necessidade de pintura no reparo da trinca e pichação. 

175 	19. Protocolo n° 43.394/2020 - Localização: Rua do Porto, n° 1661 e 1671 - 

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

177 	Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, conceder para 

178 o exercício de 2021, isenção de 80% sobre o valor do IPTU, por encontrar-se a 

179 edificação, em sua parte externa, em bom estado de conservação, porém, com a 

180 necessidade de manutenção na pintura. 20. Protocolo n° 143.096 - Localização: 

181 	Rua do Porto, n° 1689 - Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho 

182 de Defesa do Patrimônio Cultural CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, 

183 conceder para o exercício de 2021, isenção de 51,20% sobre o valor do IPTU, por 

184 encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em bom estado de conservação, 

185 porém, com a necessidade de manutenção do beiral e guarda-corpo. 21. Protocolo 

186 	n° 161.288/2015 - Localização: Rua Tiradentes, n° 408 - Obs. Matéria já analisada 

187 anteriormente. 22. Protocolo n° 74.956/2021 - Localização: Rua Moraes Barros, n° 

188 80 e 90 e Antônio Correa Barbosa, n° 992 - Decisão: após análise e discussão do 

189 processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por 

190 unanimidade dos votos, conceder para o exercício de 2021, isenção de 64% sobre o 

191 	valor do IPTU, por encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em bom estado 

192 de conservação, porém, com a necessidade de manutenção do reboco e pintura. 
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193 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a 
194 	participação de todos e declarou encerrada a reunião às quinze horas e vinte 

195 	minutos, e eu, Alvaro Luis Saviani, 2° Secretário, lavrei a presente ata que após lida 

196 	e considerada conforme, será assinada por mim e pelo presidente da reunião, Esio 

197 	Antônio Pezzato. Piracicaba, 11 de junho de 2021. 

,u4 5 sn ,/,{  
Alvaro Luis Saviani 

2° Secretário 

    

    

10 
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