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SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL E TURISMO 
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1 ATA DA 2' REUNIÃO DO CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

2 DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, realizada aos quatorze dias do mês de maio de 

	

3 	dois mil e vinte e um, com início às quatorze horas, de forma virtual/online através da 

4 plataforma Google Meet, com a presença dos Conselheiros: Esio 

5 Antônio Pezzato, Érica Fernanda Stocco Frasson, Rosemeire Calixto Massarutto, 

6 Rogério Mendes de Campos, Marcelo Cachioni, Cláudia de Lima Nogueira, Marco 

	

7 	Aurélio Barbosa Mattus, Álvaro Luís Saviani, Vitor Pires Vencovsky, Joceli de Fátima 

	

8 	Lazier, Carlos Eduardo Gatti Braga, Karina Venere, Alexandra Patrícia Frassetto 

	

9 	Ferreira, André Luiz Bertato, Carlos Roberto Rodrigues e Kleyton Homero Rohden. 

	

10 	Justificaram ausência: Milton Antonio de Mori e Marcelo Stolf Simões. Abertura da 

	

11 	sessão — Após saudação e verificação do quórum, o Presidente do CODEPAC, Sr. 

	

12 	Esio Antônio Pezzato deu início ao expediente, com os seguintes informes: 1. 

13 Protocolo n° 64.955/2021 - Situação: informamos que foram indicados os seguintes 

	

14 	conselheiros para nos representar no Conselho Municipal de Política Cultural — 

15 COMCULT: Rosemeire Calixto Massarutto como titular e Sandro Alves Siqueira 

	

16 	como suplente. Decisão: De acordo. 2. Protocolo n° 119.088/2020 - Situação: 

17 após ofício CODEPAC n° 180/2020, o qual pede a Secretária Municipal de Obras — 

	

18 	SEMOB que notifique o proprietário para a retirada da estrutura metálica instalada 

19 sobre o terraço e calçada do imóvel, sem autorização deste Conselho, no prazo de 

	

20 	15 (quinze) dias, recebemos a resposta que foi notificado pela NP 23.999 e Auto de 

	

21 	Embargo 9.488. Após a notificação o inquilino Marcio Lara, proprietário do Bar 011aria 

22 entrou com pedido de prorrogação de prazo, o qual foi concedido por este Conselho 

23 por 90 (noventa) dias, expirado em 01 de março de 2021, sem a devida juntada de 

24 documentos para a regularização. Decisão: após análise e discussão do processo, o 

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

26 dos votos, diante do fim do prazo concedido para a entrada de pedido de 

	

27 	regularização de estrutura metálica e como na data de vencimento não havia sido 

	

28 	constituído o novo Conselho, o colegiado empossado ratificou o prazo de 15 (quinze) 

	

29 	dias, a contar do recebimento de ofício, para tal encaminhamento. Após os informes,, 

30 deu início ao expediente com os trabalhos do dia: 3. Protocolo n° 162.418/2020 -!  
/ 

	

31 	Situação: solicitação de aprovação de reforma do imóvel tombado localizado à ua 

	

32 	Luiz de Queiroz n° 800. O DPH/Ipplap emitiu parecer para análise do Cons 
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33 Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 

34 	Patrimõnio Cultural – CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, indeferir a 

35 	solicitação de reforma, com modificação na fachada, por não atender à legislação 

36 	vigente, considerando a Lei Complementar 171/2005: "Art. 10 [...] II - P2 imóvel 

37 	participe de conjunto arquitetõnico, cujo interesse histórico está em ser parte do 

38 conjunto, devendo seu exterior ser totalmente conservado ou restaurado, mas 

39 podendo haver remanejamento interno, desde que sua volumetria e acabamentos 

40 	não sejam afetados [...] Art. 11. Nos prédios de categoria P1 e P2 deverá: [...] V — 

41 	manter-se à mesma forma, divisão de águas e inclinação dos telhados, e os mesmos 

42 	tipos de beirais ou platibandas;". 4. Protocolo n° 18.724/2021 - Situação: solicitação 

43 de adaptação de parte de residência para comércio sem aumento de área em 

44 edifício tombado, do imóvel tombado localizado na Rua Luiz de Queiroz n° 721. O 

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

46 discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimõnio Cultural – CODEPAC 

47 decidiu, por unanimidade dos votos, aprovar a solicitação. 5. Protocolo n° 

48 95.857/2020 - Situação: solicitação de revisão do ofício CODEPAC n° 330/2020, o 

49 qual não concedeu a isenção de IPTU para o exercício de 2020, tendo em vista os 

50 	reiterados pedidos de manutenção feitos por este Conselho, justifica quem em julho 

51 	de 2020 foram feitos reparos e pinturas no imóvel, e que o pedido de manutenção de 

52 	trinca na parte superior tornou-se inviável por ser a entrada de fiação elétrica do 

53 imóvel, sobre o pedido de manutenção de calhas foi solicitado à empresa 

54 especializada que alega não existir mais maquinário para executar o mesmo modelo 

55 de dobra da calha. Decisão: o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – 

56 CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, encaminhar o processo para o 

57 	DPH/Ipplap para emissão de parecer técnico. 6. Protocolo n° 139.217/2017 - 

58 Situação: na reunião ordinária de 01 de novembro, após constatação da demolição 

59 	de imóvel tombado localizado na Av. Beira Rio n° 1301, o Conselho decidiu soli I r 

60 	ao Dept° de Controle e Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras a urgte 

61 	elaboração de Boletim de Ocorrência e a notificação à proprietária do imóvel para 

62 apresentar no prazo de 30 dias projeto completo de reconstrução do imóv Decidiu 

63 ainda, após a elaboração do Boletim de Ocorrência, encaminhar de  

64 	profissional ao Conselho de Arquitetos e Urbanistas. Após o envio do processo 
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65 SEMOB, a proprietária protocolou neste Conselho o Requerimento n° 170.854/2019, 

	

66 	no qual expõe os motivos pela demolição do imóvel e solicita a permissão para a 

67 atual reforma que será feita fielmente ao projeto aprovado pelo CODEPAC. No dia 

68 21 de novembro protocolou junto a SEMOB solicitação de substituição de projeto no 

	

69 	Processo 61.549/2018, e na reunião ordinária de 06 de dezembro de 2019 o 

	

70 	Conselho solicitou à Secretaria Municipal da Obras notificar a proprietária do imóvel 

	

71 	para substituir o projeto completo apensado às folhas 50 e 51 do Processo n° 

72 61.549/2018 por projeto com fachada aprovada pelo CODEPAC na Reunião 

	

73 	Ordinária de 04 de maio de 2018, para posterior análise e parecer deste Conselho. 

	

74 	Em reunião ordinária de 06 de novembro de 2020, foi indeferido a solicitação de 

75 construção de prédio, sendo dado um prazo de até 90 (noventa) dias para a 

	

76 	apresentação de novo projeto que deve contemplar: 1) projeto paisagístico; 2) 

	

77 	Projeto cromático para parede e esquadrias; 3) utilização de telha francesa no 

78 telhado e 4) inclusão de quadro de caixilhos com definições de materiais, 

79 acabamentos e local de cada um. O DPH/Ipplap emitiu parecer para análise do 

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

	

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

82 solicitação. 7. Protocolo n° 156.400/2020 - Situação: após pedido do CODEPAC de 

	

83 	notificação do proprietário para a realocação dos aparelhos de ar condicionado no 

84 prazo de 60 dias a contar de 13 de outubro de 2020 ao Departamento de Controle e 

	

85 	Fiscalização, este solicita parecer sobre o recurso do proprietário; o qual pede a 

86 isenção de 100% do IPTU e exclusão da decisão de modificação do ar-condicionado, 

87 justificando que nos anos de 2018 e 2019 também foi indeferido a isenção de IPTU 

88 em virtude de ar-condicionado e através de pedido de reconsideração o 

89 CONSELHO DE CONTRIBUINTES, decidiu pela isenção de 100%, também alega 

90 que a Pinacoteca de Piracicaba está nas mesmas condições. CODEPAC concedeu 

	

91 	isenção 80% no ano de 2020. Decisão: Suspenso para análise poste ior. 8. 

92 Protocolo n° 156.402/2020 - Situação: após pedido do CODEPAC de aplicá,ç46 

93 	multa ao proprietário por realizar pintura do imóvel em cores não autorizadas sem 

94 autorização prévia deste Conselho ao Departamento de Controle e Fiscalizaçã•, este 

95 	solicita parecer sobre o recurso do proprietário; o qual pede a isenção de 100% •o 

96 	IPTU e exclusão da decisão de modificação da pintura, justificando que nos anos de 
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97 2015 a 2019 também foi indeferido a isenção de IPTU em virtude da placa e pintura 

98 e através de pedido de reconsideração o CONSELHO DE CONTRIBUINTES, decidiu 

99 pela isenção de 80%, alega também que não houve intervenção de pintura, sendo 

100 está comprovada pelas fotos enviadas anexas ao ofício CODEPAC n° 249/2020, e 

101 	diz também que a Pinacoteca de Piracicaba está nas mesmas condições. CODEPAC 

102 concedeu isenção 64% no ano de 2020. Decisão: Suspenso para análise posterior. 

103 9. Protocolo n° 37.333/2021 - Situação: após notificação do CODEPAC que 

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

105 imóveis tombados para as cores anteriormente aprovadas por este Conselho, dentro 

106 	do prazo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento, o qual se deu dia 

107 	11/12/2020. O requerente solicita que: 1. Seja aceito o recurso contra o ofício 

108 CODEPAC n° 285/2020; 2. Participação de reunião para se adequar às normas; 3. 

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

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

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

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

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

114 	unanimidade dos votos, indeferir a solicitação, visto que as alterações não tiveram 

115 	autorização prévia deste Conselho, considerando a Lei Complementar 171/2005: 

116 	"Art. 15 - Não serão permitidas, em nenhuma das edificações de que se trata essa 

117 	seção: [...] IV - a utilização de materiais para revestimento externo, total ou parcial, 

118 	que interfiram com os prédios de valor histórico, tais como: materiais brilhantes, 

119 	metais, plásticos, vidro, madeira e fibrocimento; V - as pinturas em cores berrantes 

120 ou preto, dando-se preferência aos tons pastéis, deverão estar em harmonia com o 

121 	prédio e o conjunto. [...] Art. 19 [...] §1° - Sem a autorização do Conselho, não 

122 poderão os bens tombados ser pintados, reparados, restaurados ou remo idos 

123 parte ou no todo, sob pena de serem aplicadas as penalidades const ntes da  
124 presente Lei", assim como, o Conselho determina que no prazo de 60 (sesenta) 

125 	dias, a contar do recebimento de ofício, seja apresentada proposta de regularização 

126 das alterações promovidas nas fachadas do imóvel, com a retirada dos elementos 

127 	em discordãncia, sob as penalidades da legislação vigente. 10. Proto tolo 

128 	27.132/2021 - Situação: solicitação de demolição de prédio, em raio de imóvel 
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129 
	

tombado, localizado na Rua (piranga, n° 832. O DPH/Ipplap emitiu parecer para 

130 
	

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

131 
	

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

132 
	

aprovar a solicitação. 11. Protocolo n° 150.261/2020 - Histórico: 2018: 80%; 2019: 

133 64%; 2020: 51,20% - Situação: em 2019 foi concedido 64%, pois constatou 

134 encontrar a edificação, em sua parte externa, em bom estado de conservação, 

135 porém, com necessidade de manutenção do reboco, limpeza da fachada e remoção 

136 de pichação, em 2020 ainda se encontrava a pichação a fachada necessitando de 

137 limpeza e foi feito o reboco do muro sem a autorização deste Conselho, o que 

138 
	

resultou no ofício CODEPAC n° 313/2020, o qual solicitava a notificação da 

139 
	

proprietária para a regularização das obras realizadas sem autorização, gerando a 

140 
	

NP 36604. A proprietária informa que retirou a placa que se encontrava no imóvel e 

141 
	

solicita uma nova análise sobre a isenção concedida. Decisão: após análise e 

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

143 
	

decidiu, por unanimidade dos votos, indeferir a solicitação, mantendo o percentual de 

144 isenção em 51,20% por não terem sido atendidas as solicitações dos anos 

145 
	

anteriores, além de haver sido identificada reforma sem a autorização prévia deste 

146 
	

Conselho e que, uma vez regularizada a situação, poderá pleitear novamente a 

147 
	

isenção total. ISENÇÃO DE IPTU: 12. Protocolo n° 119.422/2019 - Histórico: 2019: 

148 
	

100%; 2020: 100% - Situação: em 2019 e 2020 foram feitas ressalvas que os 

149 
	

aparelhos de ar condicionado instalados na fachada lateral fossem realocados, de 

150 
	

forma que não ficassem visíveis do logradouro público. Protocolo n° 53.449/2021 

151 
	

informa que o IPTU já foi pago e solicita a restituição do valor pago. Decisão: após 

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

153 CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, conceder para o exercício de 2021, 

154 isenção de 80% sobre o valor do IPTU para o referido imóvel, por enco 

155 edificação, em sua parte externa, em bom estado de conservação, por 

156 
	

necessidade que o aparelho de ar-condicionado instalado na fac ad sejR, 

157 
	

realocado, motivo pelo qual vem solicitar sua realocação, e que o não ate dimento 

158 
	

poderá acarretar na redução do benefício nos exercícios posteriores. 13. rot9colo 

159 
	

n° 125.989/2019 - Histórico: 2019: 100%; 2020: 100%. Decisão: api 	alise 

160 discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC 
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161 	decidiu, por unanimidade dos votos, conceder para o exercício de 2021, isenção de 

162 100% sobre o valor do IPTU para o imóvel localizado à Rua Treze de Maio, n° 274 e 

163 	Rua do Vergueiro, n° 664, por encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em 

164 	bom estado de conservação. 14. Protocolo n° 48.115/2017 - Histórico: 2017: 
165 	100%; 2018: 100%; 2019: 100%; 2020: 100% - Situação: em 2020 teve uma 

166 	ressalva para que o a parelho de ar-condicionado fosse realocado. Decisão: após 

1 67 	análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural - 

168 CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, conceder para o exercício de 2021, 

169 	isenção de 100% sobre o valor do IPTU para o imóvel localizado à Praça Antônio 

170 	Prado, n° 2229 por encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em bom estado 

171 	de conservação. 15. Protocolo n° 23.459/2020 - Histórico: 2017: 100%; 2018: 

172 	100%; 2019: 100%; 2020: 100% - Situação: em 2020 teve uma ressalva para que o 

173 	aparelho de ar-condicionado fosse realocado. Decisão: após análise e discussão do 

174 processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural - CODEPAC decidiu, por 

175 unanimidade dos votos, conceder isenção de 80% sobre o valor do IPTU para o 

176 	imóvel localizado à Rua Luiz de Queiroz, n° 746 e Rua Prudente de Moraes, n° 171 

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

178 conservação, porém, com a necessidade que o aparelho de ar-condicionado 

179 	instalado na fachada seja realocado, motivo pelo qual o Conselho solicita sua 

180 realocação e que o não atendimento poderá acarretar na redução do benefício nos 

181 	exercícios posteriores. 16. Protocolo n° 2.909/2021 - Decisão: após análise e 

182 discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural - CODEPAC 

183 	decidiu, por unanimidade dos votos, encaminhar solicitação ao Departamento de 

184 Controle e Fiscalização da SEMOB, para urgente fiscalização em obra/reforma do 

185 	referido imóvel tombado, tendo em vista o correto seguimento do projeto a• o do 

186 	por este Conselho, e de momento, suspende a apreciação da solicitação d isenção 

187 	de IPTU. 17. Protocolo n° 10.922/2020 - Histórico: 2017: Não Solicitado; 2/018:,\  

188 	100%; 2019: 80%; 2020: 100%. Decisão: após análise e discussão do prOcéso, o -
a. 

-- 

189 Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural - CODEPAC decidiu, por una midade 

190 dos votos, conceder para o exercício de 2021, isenção de 80% sobre o valo do IP 

191 	para o imóvel localizado à Rua Alferes José Caetano, n° 1170, por encontrar-se a 

192 edificação, com a necessidade de manutenção da fachada total, com pintura e troca 
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193 	de vidros, e realocação de aparelho de ar condicionado, motivo pelo qual o Conselho 

194 solicita sua manutenção e realocação de aparelho de ar condicionado, e que o não 

195 	atendimento poderá acarretar na redução do benefício nos exercícios posteriores. 

196 	18. Protocolo n° 14.625/2020 - Histórico: 2017: Não Solicitado; 2018: 100%; 2019: 

197 100%; 2020: 80%. Obs: em 2020 foi constatado a necessidade de pequenos reparos 

198 na pintura e reboco. Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de 

199 	Defesa do Patrimônio Cultural – CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, 

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

201 	imóvel localizado à Rua Boa Morte, n° 1104, por encontrar-se a edificação, em sua 

202 parte externa, em bom estado de conservação. Não deliberados: Os itens 19 a 49 

203 constantes na pauta não foram deliberados, sendo adiados para a próxima reunião 

204 do Conselho. Encerramento: Antes do encerramento, o Sr. Presidente Esio Antônio 

205 	Pezzato sugeriu a realização de uma reunião extraordinária, tendo em vista a 

206 quantidade de demandas a serem analisadas. Desta forma, ficou acordado em 

207 	realizar uma reunião extraordinária no dia 11/06/2021, ou seja, na semana seguinte 

208 	da 3' reunião ordinária, a ser realizada no dia 04/06/2021. Nada mais havendo a 

209 	tratar, o presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a 

210 	reunião às quinze horas e cinquenta e dois minutos, e eu, Alvaro Luis Saviani, 2° 

211 	secretário, lavrei a presente ata que após lida e considerada conforme, será 

212 	assinada por mim e pelo presidente da reunião, Esio Antônio Pezzato. Piracicaba, 14 

213 de maio de 2021. 

it2'1,9- 	 C/ía/1411   
—Esio ntô o Pez ato 	 Alvaro Luis Saviani 

dente 	 2° Secretário 
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