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1 ATA DA 3a REUNIÃO DO CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

2 DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, realizada aos quatro dias do mês de junho 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, Guilherme Milanez, Joceli de Fátima 

8 Lazier, Karina Venere, Kleyton Homero Rohden e Ronaldo Francisco Aguarelli. 

9 	Justificaram ausência: Carlos Eduardo Gatti Braga, Milton Antonio de Mori, 

10 Marcelo Stolf Simões e Carlos Alberto Lordello Beltrame. ABERTURA DA SESSÃO  
11 	— Após saudação e verificação do quórum, o Presidente do CODEPAC, Sr. Esio 

12 Antônio Pezzato deu início ao expediente, com os seguintes informes: 1. Indicação 
13 COMCULT - Situação: Informamos que foram trocados os Conselheiros Rosemeire 
14 	Calixto Massarutto como titular e Sandro Alves Siqueira como suplente por Regina 

15 Aparecida Costa como titular e Carlos Roberto Rodrigues como suplente. Decisão: 
16 	De acordo. Após o informe, foram analisadas as seguintes solicitações de ISENÇÃO  
17 DE IPTU — EXERCÍCIO DE 2021  - 2. Protocolo n° 111.859/2020 - Localização: 
18 	Rua Luiz de Queiroz n° 271, 287, 289 e 307 - Decisão: após análise e discussão do 

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

20 unanimidade dos votos, conceder para o exercício de 2021, isenção de 51,20% 

21 	sobre o valor do IPTU para o imóvel localizado à Luiz de Queiroz, n° 271 por 

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

23 porém, com a necessidade de manutenção das calhas e janelas; isenção de 64% 

24 sobre o valor do IPTU para o imóvel localizado à Luiz de Queiroz, n° 287 p•r 

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

26 porém, com a necessidade de manutenção das calhas; isenção de 64% sobra o 

27 	valor do IPTU para o imóvel localizado à Luiz de Queiroz, n° 289 por encontrar- 

28 edificação, em sua parte externa, em bom estado de conservação, porém, co 

29 necessidade de manutenção das calhas e pintura do corredor; isenção de 51,20% 

30 sobre o valor do IPTU para o imóvel localizado à Luiz de Queiroz, n° 307 por 

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

32 porém, com a necessidade de manutenção das calhas e realocação do aparelho de 
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33 ar-condicionado instalado na fachada, e que o não atendimento poderá acarretar na 
34 	redução do benefício nos exercícios posteriores. 3. Protocolo n° 138.874/2019 - 
35 Localização: Avenida Beira Rio n° 1045 - Decisão: após análise e discussão do 

36 processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu,por 
37 	unanimidade dos votos, suspender a presente análise, tendo em vista estar dentro 

38 do prazo de regularização da cobertura na fachada do imóvel. 4. Protocolo n° 
39 	12.457/2020 - Localização: Rua Antônio Corrêa Barbosa n° 1031 - Decisão: após 

40 análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — 
41 	CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, notificar o proprietário, tendo em 
42 	vista que a fachada do imóvel apresenta cores proibidas pela legislação em vigor, 

43 sendo necessário regularizar a fachada em cortes permitidas e pedir nova isenção 

44 de IPTU para o exercício de 2021 e que qualquer alteração ou intervenção, o 

45 CODEPAC deverá ser consultado. 5. Protocolo n° 194.950/2018 - Localização: 

46 Rua Governador Pedro de Toledo n° 1743 - Decisão: após análise e discussão do 

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

48 unanimidade dos votos, conceder para o exercício de 2021, isenção de 64%, por 

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

50 porém, com a necessidade de manutenção do reboco, esquadrias de madeira e 

51 	pintura. 6. Protocolo n° 44.913/2019 - Localização: Rua Santo Antônio n° 583 - 
52 Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 

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

54 o exercício de 2021, isenção de 64%, por encontrar-se a edificação, em sua parte 

55 externa, em bom estado de conservação, porém, com a necessidade de manutenção 

56 da pintura e reboco. 7. Protocolo n° 44.888/2020 - Localização: Rua Dona Maria 
57 	Elisa n° 302 - Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho d 

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

59 	conceder para o exercício de 2021, isenção de 100%, por encontrar-se a edificação 

60 em sua parte externa, em bom estado de conservação, porém, com a necessidade 

61 	de manutenção dos vidros quebrado. 8. Protocolo n° 49.511/2020 - Localização: 

62 Rua Boa Morte n° 1340 - Decisão: após análise e discussão do processo, o 

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

64 dos votos, conceder para o exercício de 2021, isenção de 100%, por encontrar-se a 
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65 edificação, em sua parte externa, em bom estado de conservação. 9. Protocolo n° 
66 38.356/2020 Localização: Rua Alferes José Caetano n° 1018 - Decisão: após 

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

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

69 	isenção de 100%, por encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em bom 

70 estado de conservação, porém, com a necessidade de manutenção da pintura 

71 	(devendo apresentar proposta de pintura para apreciação do Conselho). 10. 
72 Protocolo n° 38.354/2020 - Localização: Rua Alferes José Caetano n° 1028 

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

74 Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, suspender a 

75 	presente análise, tendo em vista o andamento do processo anterior, que recebeu 

76 	parecer do DPH/Ipplap e que será analisado em reunião futura. 11. Protocolo n° 

77 38.358/2020 - Localização: Rua Rosário n° 1314 - Decisão: após análise e 

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

79 	decidiu, por unanimidade dos votos, suspender a presente análise, tendo em vista o 

80 andamento do processo anterior, que recebeu parecer do DPH/Ipplap e que será 

81 	analisado em reunião futura. 12. Protocolo n° 14.946/2020 - Localização: Rua 

82 Antônio Correa Barbosa n° 774 - Decisão: após análise e discussão do processo, o 

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

84 dos votos, conceder para o exercício de 2021, isenção de 80%, por encontrar-se a 

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

86 	necessidade de melhorar a qualidade da manutenção da pintura. 13. Protocolo n° 

87 	35.129/2018 - Localização: Praça José Bonifácio, n° 813, 815 e 819 - Decisão: 

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

89 — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, conceder para o exercício de 

90 2021, isenção de 100%, por encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em 

91 	bom estado de conservação. 14. Protocolo n° 30.390/2019 - Localização: Rua 

92 Governador Pedro de Toledo n° 1768 - Decisão: após análise e discussão d 

93 processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, p 

94 unanimidade dos votos, conceder para o exercício de 2021, isenção de 64%, por 

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

96 porém, com a necessidade de manutenção da pintura e pequenos reparos na 
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97 fachada. 15. Protocolo n° 40.514/2019 - Localização: Rua Santo Antônio n° 617 - 
98 Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 
99 	Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, conceder para 

100 o exercício de 2021, isenção de 100%, por encontrar-se a edificação, em sua parte 

101 	externa, em bom estado de conservação. 16. Protocolo n° 28.480/2019 - 
102 Localização: Rua Antônio Correa Barbosa n° 693 - Decisão: após análise e 

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

104 decidiu, por unanimidade dos votos, não conceder isenção sobre o valor de IPTU 

105 para o exercício de 2021, tendo em vista a fachada do imóvel apresentar grandes 

106 	alterações, infringindo a Lei Complementar n° 171/2005, caracterizando abandono 

107 	proposital do imóvel por parte do proprietário. 17. Protocolo n° 170.847/2017 - 
108 Localização: Rua Antônio Correa Barbosa n° 699 - Decisão: após análise e 

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

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

111 	100%, por encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em bom estado de 

112 conservação. 18. Protocolo n° 28.475/2019 - Localização: Rua Prudente de 
113 Moraes n° 131 - Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de 

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

115 	conceder para o exercício de 2021, isenção de 80%, por encontrar-se a edificação, 

116 em sua parte externa, em bom estado de conservação, porém, com a necessidade 

117 de manutenção de pintura e remoção de pichação. 19. Protocolo n° 28.585/2020 - 
118 Localização: Rua do Rosário n° 500 - Decisão: após análise e discussão do 

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

120 unanimidade dos votos, conceder para o exercício de 2021, isenção de 100%, por 

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

122 porém, com a necessidade de manutenção das esquadrias de madeira (janelas) e 

123 limpeza da fachada. 20. Protocolo n° 33.905/2018 - Localização: Rua Prudente de C 
124 Moraes n° 159 - Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de 

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

126 	conceder para o exercício de 2021, isenção de 64%, por encontrar-se a edificação, 

127 em sua parte externa, em bom estado de conservação, porém, com a necessidade 

128 de manutenção da pintura. 21. Protocolo n° 35.929/2018 - Localização: Rua Santo 
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129 Antônio n° 713 - Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de 

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

131 	conceder para o exercício de 2021, isenção de 100%, por encontrar-se a edificação, 

132 em sua parte externa, em bom estado de conservação. 22. Protocolo n° 
133 44.595/2020 - Localização: Rua Governador Pedro de Toledo n° 1746 - Decisão: 

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

135 — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, conceder para o exercício de 

136 	2021, isenção de 100%, por encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em 

137 bom estado de conservação. 23. Protocolo n° 40.890/2020 - Localização: Rua 

138 Armando Salles de Oliveira n° 1818 a 1834 - Decisão: Adiado para a próxima 

139 	reunião, tendo em vista que, por um lapso, as fotos registradas não são dos imóveis 

140 a serem analisados. 24. Protocolo n° 195.456/2019 - Localização: Rua São José n° 

141 	316 - Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 

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

143 	o exercício de 2021, isenção de 100%, por encontrar-se a edificação, em sua parte 

144 externa, em bom estado de conservação. 25. Protocolo n° 53.710/2021 - 

145 	Localização: Rua Alferes José Caetano n° 1410 - Decisão: após análise e 

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

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

148 64%, por encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em bom estado de 

149 conservação, porém, com a necessidade de limpeza da fachada e com pintura das 

150 janelas em cores não aprovada por este Conselho, solicitando o retorno da cor 

151 	anteriormente aprovada. 26. Protocolo n° 39.899/2020 - Localização: Avenida 

152 Doutor Paulo de Moraes n° 1703 - Decisão: após análise e discussão do processo, 

153 o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por unanimidad 

154 dos votos, conceder para o exercício de 2021, isenção de 100%, por encontrar-se 

155 edificação, em sua parte externa, em bom estado de conservação. 27. Protocolo n° 

156 48.556/2020 - Localização: Rua Maria Maniero, n°86 - Decisão: após análise e 

157 discussão do processo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural CODEPA 

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

159 	100%, por encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em bom estado de 

160 conservação. 28. Protocolo n° 52.977/2020 - Localização: Rua Boa Morte, n° 1339, 
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161 	1341, 1345 e 1351 - Decisão: Adiado para a próxima reunião. 29. Protocolo n° 
162 86.746/2016 - Localização: Rua Maria Maniero, n° 110 - Decisão: após análise e 

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

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

165 	100%, por encontrar-se a edificação, em sua parte externa, em bom estado de 

166 	conservação. 30. Protocolo n° 105.058/2019 - Localização: Rua Maria Maniero, n° 
167 96 - Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 

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

169 	o exercício de 2021, isenção de 100%, por encontrar-se a edificação, em sua parte 

170 externa, em bom estado de conservação e que o pedido de isenção para o exercício 

171 	de 2020 não poderá ser analisado, tendo em vista que a solicitação deve ser feita 

172 	dentro do exercício, conforme previsto na legislação em vigor. 31. Protocolo n° 
173 64.724/2018 - Localização: Rua São José, 799 - Decisão: Adiado para a próxima 

174 	reunião. 32. Protocolo n° 52.103/2019 - Localização: Rua Boa Morte, n° 2181 e 

175 2187 - Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 

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

177 	o exercício de 2021, isenção de 100%, por encontrar-se a edificação, em sua parte 

178 externa, em bom estado de conservação, tendo em vista o bom histórico de 

179 conservação do imóvel, porém, com a necessidade de manutenção da pintura. 33. 
180 	Protocolo n° 193.691/2018 - Requerente: Wilson Guidotti Junior - Localização: 
181 	Rua Maio Bortolazo s/n — Capela São Pedro - Situação: na reunião ordinária de 07 

182 	de fevereiro de 2020, o Conselho decidiu solicitar a Secretaria Municipal de Obras, 

183 	nos termos da legislação vigente, notificar o proprietário da Capela São Pedro e área 

184 	envoltório, localizada no Bairro Monte Alegre, para protocolar junto a este Conselho, 

185 	no prazo de 180 dias a contar do recebimento da notificação, projeto assinado por 

186 Arquiteto e Urbanista e cronograma de restauro do patrimônio tombado, ressaltando 

187 que por ocasião da análise de isenção de IPTU nos anos de 2017, 2018 e 2019 já 

188 	solicitou ao proprietário a apresentação de cronograma de restauro, não tendo sido 

189 	atendido. A SEMOB elaborou a Notificação Preliminar n° 33.523, a qual foi 

190 encaminhada pelo Correios, e recebida no dia 21 de fevereiro de 2020 - Decisão: 

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

192 — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, organizar uma comissão, 
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193 composta pelos membros: Esio Antônio Pezzato, Rosemeire Calixto Massarutto, 

194 Rogério Mendes de Campos, Marcelo Cachioni, Ronaldo Francisco Aguarelli e 
195 	Álvaro Luís Saviani, para participarem de uma reunião virtual com o interessado, a 

196 fim de analisarem o caso e repassarem as informações e eventuais deliberações ao 

197 Conselho. Em seguida, foi analiso o seguinte EXPEDIENTE: 34. Protocolo n° 
198 53.094/2021 - Assunto: Alvará - Localização: Rua Antônio Correa Barbosa n° 1124 
199 	- Situação: solicitação de demolição total de imóvel residencial, do imóvel tombado 

200 	localizado na Rua Antônio Correa Barbosa n° 1124. O DPH/Ipplap emitiu parecer 

201 	para análise é parecer - Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho 

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

203 	indeferir a presente solicitação, acatando o parecer do DPH/Ipplap, tendo em vista 

204 	não atender a legislação vigente (Lei Complementar n° 171/2005, art. 19, §1°, §2° e 

205 §3°). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a 

206 	participação de todos e declarou encerrada a reunião às quinze horas e quarenta e 

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

208 	lida e considerada conforme, será assinada por mim e pelo presidente da reunião, 

209 	Esio Antônio Pezzato. Piracicaba, 04 de junho de 2021. 

n\ 

Actia4,9 	50,),k c-4,1AA:  
io Antônio ezza 	 Alvaro Luis Saviani 

Pr 	ente 	 2° Secretário 
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