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1 ATA DA 5' REUNIÃO DO CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

2 DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, realizada aos seis dias do mês de agosto de dois 

3 	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, Marco Aurélio Barbosa Mattus, 

7 	Álvaro Luis Saviani, Guilherme Milanez, Carlos Alberto Lordello Beltrame, Joceli de 

8 	Fátima Lazier, Carlos Eduardo Gatti Braga, Karina Venere, Patrícia Tolaine do 

9 Amaral, Carlos Roberto Rodrigues, Kleyton Homero Rohden e Ronaldo Francisco 

10 	Aguarelli. Justificaram ausência: Cláudia de Lima Nogueira, Regina Aparecida 

11 	Costa, Milton Antonio de Mori e Marcelo Stolf Simões. ABERTURA DA SESSÃO  — 

12 Após saudação e verificação do quórum, o Presidente do CODEPAC, Sr. Esio 

13 Antônio Pezzato deu início ao expediente, colocando em discussão a ata da 4a  

14 	reunião ordinária (de 02 de julho de 2021), sendo aprovada por unanimidade. O Sr. 

15 Esio comunicou sobre a mudança da sede do CODEPAC, agora instalado junto ao 

16 	Barracão 9, nas dependências do Engenho Central, localizado na Avenida Dr. 

17 	Maurice Allain, n° 454, no bairro Vila Rezende, parabenizando a atitude da atual 

18 Administração Municipal pela mudança e destacando a importância do CODEPAC 

19 	ter sua sede própria. Em seguida, deu continuidade aos trabalhos, com os seguintes 

20 INFORMES:  1. Requerente: Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP 

21 	- Assunto: Alteração de representante titular da FUMEP para o Codepac 

22 Situação: a Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba — FUMEP solicita a 

23 	alteração do representante titular da FUMEP, Sra. Alexandra Patrícia Frassetto 

24 	Ferreira pela Prof.' Patrícia Tolaine do Amaral, junto ao Codepac. Decisão: 

25 	acordo. Na oportunidade, Esio desejou boas-vindas a Prof.' Patrícia, a qual j3 se 

26 encontrava online na plataforma. 2. Requerente: Codepac - Assunto: Alteração 

27 	Secretário - Situação: o Codepac informa a troca de titularidade dos Secretário 

28 	deste Conselho, passando assim: Alvaro Luis Saviani (1° Secretário) e Carl s  

29 Roberto Rodrigues (2° Secretário). Decisão: De acordo. 3. Protocolo n° 

30 67.584/2021 - Requerente: Codepac - Assunto: Fiscalização - Localização: Rua 

31 	Luiz de Queiroz, frente ao n° 539 - Situação: após ofício Codepac n° 72/2021, o qual 
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32 solicita ao Departamento de Controle e Fiscalização informações sobre o andamento 

	

33 	do Auto de Infração n° 100.530 sobre a estrutura metálica instalada na Rua Luiz de 

34 Queiroz, frente ao n° 539, recebemos a resposta que segundo informações do 

	

35 	Subinspetor da Guarda Civil do Município e Encarregado do Pelotão Ambiental, o Sr. 

36 José Antônio Mendes de Matos, a tenda instalada em praça pública pelo 

	

37 	estabelecimento Super Maravilhoso, foi retirada do local. Decisão: De acordo, 

	

38 	ciente. 4. Protocolo n° 185.242/2018 - Requerente: Codepac 	Interessado: 

39 Unicamp - FOP - Assunto: Projeto e cronograma de restauro - Localização: Rua 

	

40 	Dom Pedro I, n° 627 - Situação: na reunião ordinária de 06 de dezembro de 2019, 

	

41 	considerando que mesmo após nova dilatação de prazo para que a Faculdade de 

42 Odontologia de Piracicaba apresente projeto e cronograma de restauro do imóvel 

	

43 	tombado, não tendo sido atendido o Conselho decidiu solicitar à Secretaria Municipal 

44 de Obras notificar a Direção da FOP/UNICAMP para a apresentação de projeto e 

	

45 	cronograma de restauro do prédio no prazo de 90 dias. A notificação n° 37.365 foi 

46 emitida somente no dia 08 de setembro de 2020. No dia 29 de setembro a Diretoria 

47 da FOP encaminhou e-mail ao Conselho encaminhando cópia do processo de 

	

48 	restauro do prédio que se encontra na Diretoria Geral da Administração da 

49 UNICAMP e solicitando reunião com o CODEPAC. Foi agendado uma reunião da 

50 Presidência do Conselho com a Diretoria da FOP no dia 01 de outubro de 2020. No 

	

51 	mesmo dia 01 de outubro, a Direção da FOP encaminhou o Ofício FOP/CCP n° 

52 12/2020 solicitando a prorrogação de prazo para que a UNICAMP possa atender a 

53 solicitação. Informa que há profundo interesse por parte da UNICAMP em manter o 

	

54 	patrimônio em perfeito estado de conservação, em especial esta edificação, por se 

	

55 	tratar de patrimônio histórico tombado, e que desde as primeiras notificações 

56 2018 encaminha à Procuradoria Geral e Reitoria da UNICAMP as demand 

57 geradas pelo CODEPAC. A FOP abriu processo administrativo junto a UNICAMP 

	

58 	para tratar de celebração de convênio com instituto que atua na área de restauro 

	

59 	conservação, porém, a Procuradoria Geral da Universidade entendeu que a for 

	

60 	correta da contratação do instituto que fará a parceria para o restauro deverá ser 

	

61 	através de chamamento público, o qual foi solicitado em 06/janeiro/2020 e, 

62 infelizmente, devido à pandemia COVID 19, a UNICAMP esteve fechada a partir de 
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63 	13 de março de 2020, e os serviços administrativos, que incluem as tratativas deste 

64 chamamento público, estão retornando neste momento. Uma equipe da Diretoria 

65 Geral de Administração, órgão da Administração central da UNICAMP, está cuidando 

66 deste processo e do prosseguimento dessas ações. E finaliza considerando o prazo 

67 exíguo de 90 dias que foi novamente concedido, e também diante das sérias 

68 	restrições orçamentárias da UNICAMP, dependendo, portanto, de parceria com 

69 OSCIPS, ONGS e outras entidades, solicita a ampliação do prazo para que a DGA 

70 	UNICAMP tenha condições de se organizar e formalizar os trâmites necessários. Na 

71 	reunião ordinária de 06 de novembro de 2020 foi concedido prazo de 180 (cento e 

72 	oitenta) dias a contar do recebimento do ofício, sem possibilidade de nova dilação de 

73 prazo, prazo este vencido em 24 de maio de 2021, sem a apresentação do projeto 

74 	assinado por Arquiteto e Urbanista e cronograma de restauro. Decisão: após análise 

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

76 	decidiu, por unanimidade dos votos, aprovar nova prorrogação por 90 (noventa) dias 

77 	a contar do recebimento de ofício, sem possibilidade de nova dilatação, para que a 

78 	UNICAMP apresente projeto assinado por Arquiteto e Urbanista e respectivo 

79 cronograma de restauro para o bem tombado localizado na Rua Dom Pedro II, n° 

80 	627 neste município de Piracicaba. 5. Protocolo n° 15.041/2020 - Requerente: 

81 	Codepac - Assunto: Processo de Tombamento - Cinco sepulturas de imigrantes 

82 alemães - Localização: Cemitério da Saudade — Quadra 14 — Travessa B esquina 

83 com a Rua 04 - Situação: A Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente foi 

84 solicitada a se manifestar quanto aos concessionários responsáveis pelas 

85 	sepulturas, informou que não foram os registros referentes à concessão de 04 

86 	(quatro) sepulturas, sendo que a remanescente, fora concedida anteriormente 

87 	municipalização do Cemitério; dessa forma, solicita análise quanto a manutenção u 

88 revogação das 04 (quatro) concessões, dada a importância da conservação 

89 	totalidade destas sepulturas para a história do Município, sustenta que o Cemitéri 

90 está em plena atividade e os tombamentos de jazigos configuram-se 

91 	encerramento das atividades permanentes ao serviço de cemitério (sepultamento, 

92 exumação, reforma e construção de sepulturas num raio de 50 (cinquenta) a 100 

93 (cem) metros no entorno do bem tombado, prejudicando a atividade fim. Em 
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94 	resposta, a Procuradoria Geral aconselha a Secretaria Municipal de Defesa do Meio 

95 Ambiente adotar todos os atos pertinentes à notificação dos concessionários, e caso 

	

96 	os jazigos retornem à Municipalidade, entendemos que os procedimentos relativos 

97 ao tombamento deverão ser reiniciados novamente, visto que trata-se de novo 

	

98 	responsável pelas áreas, no caso o Município, que deverá ser notificado nos termos 

	

99 	da legislação pertinente, quanto à abertura dos procedimentos e se manifestar 

100 quanto às implicações do ato requerido. Tal assertiva vem ao encontro da pretensão 

	

101 	da SEDEMA que refere-se ao prejuízo à atividade fim, que o tombamento pode 

102 ensejar; entendemos que cabe uma análise mais aprofundada, no sentido de se 

	

103 	estudar a viabilidade de edição de Projeto de Lei Complementar, que discipline, 

	

104 	exclusivamente, os tombamentos de sepulturas, mausoléus, jazigos, túmulos e 

	

105 	capelas em Cemitérios Públicos e Particulares, no município de Piracicaba, com 

	

106 	disposições que permita limitar o tombamento apenas ao imóvel atingido, sem 

	

107 	estender seus efeitos àqueles localizados no raio de sua localização; dessa forma, 

	

108 	está prejudicado o pedido de tombamento dos túmulos identificados, devendo a 

109 SEDEMA em conjunto com o CODEPAC, para fins do acima exposto, elaborar 

	

110 	solicitação de edição de Lei Específica para tratar o tema proposto e encaminhar à 

	

111 	Procuradoria Geral para análise e providências. Decisão: após análise e discussão 

112 do processo, o Conselho de Defesa do Patrimõnio Cultural — CODEPAC decidiu, por 

113 unanimidade dos votos, encaminhar documento à SEDEMA e a Procuradoria 

114 Jurídica, oficializando a decisão pela manutenção do tombamento, dada a 

	

115 	importância da conservação da totalidade destas sepulturas para a história do 

	

116 	Município, podendo o decreto de tombamento ser referente, apenas, às sepulturas, 

117 dispensando raio legal de tombamento, solicitando também a realização da 

	

118 	higienização adequada. 6. Protocolo n° 100.143/2021 - Requerente: Semac - 

119 Assunto: Manutenção - Localização: base da ponte de madeira existente 

	

120 	bosque do Engenho Central - Situação: solicitação de autorização para realiza 

	

121 	manutenção da ponte com a colaboração da Secretaria Municipal de Agricultura 

122 Abastecimento. Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho 

123 Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos vo 

	

124 	aprovar a solicitação e na oportunidade, solicitar que tal comunicação desta 
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U5 manutenção seja encaminhada ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

126 Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo - Condephaat, com 

127 	urgência. 7. Protocolo n° 56.099/2020 - Requerente: Setor de Fiscalização 

128 	Urbanística - Interessado: Igreja Matriz de Santa Terezinha - Assunto: Notificação 

129 	Preliminar - Localização: Rua Virgílio da Silva Fagundes, n° 368 - Situação: em 

130 	resposta ao ofício n° 131/2021, o qual solicitava a data prevista para o início e fim 

131 	das obras de restauro e reforma, o Pe. Marcelo Aparecido Curto diz que deseja e 

132 solicita autorização do Codepac e Membros do Conselho em comunhão com a 

133 	Diocese de Piracicaba para a retomada das obras de restauro no dia 26/07/2021. 

134 Desejoso da retomada das obras nesta Igreja, estou junto à Comissão responsável 

135 avaliando, assim que oportuno, num momento próximo, a retomada das obras e 

136 disponho-me a comunicar o retorno das obras assim que aprovada, por nosso 

137 	Conselho Diocesano e Conselho Paroquial. Decisão: após análise e discussão do 

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

139 	unanimidade dos votos, aprovar o início imediato das obras de restauro e solicita a 

140 comunicação a este Conselho assim que iniciadas, a fim de acompanhar o 

141 	andamento e prazos do cronograma. 8. Protocolo n° 104.403/2021 - Requerente: 

142 Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes - Assunto: Instalação de Poste - 

143 Localização: Rua Santo Antônio, n° 641 - Situação: recebemos a informação que 

144 foi instalado um poste na calçada do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de 

145 Moraes, pela Companhia Paulista de Força e Luz — CPFL. Decisão: após análise e 

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

147 	decidiu, por unanimidade dos votos, notificar a CPFL Paulista comunicando que o 

148 	prédio é tombado em nível Municipal (por este Conselho - Codepac), Estadual 

149 	(Condephaat) e Federal (lphan), e que o referido poste instalado na calçada d 

150 	Museu pela CPFL interfere na visibilidade do patrimônio tombado, infringind 

151 	legislação, razão pela qual deverá providenciar a retirada imediata do referido po,  e, 

152 assim como, a realização dos reparos no calçamento, conforme estado origina 

153 Após os informes, deu início ao EXPEDIENTE  com os trabalhos do dia: 9. Protoco o 

154 	n° 108.315/2021 - Requerente: Secretaria Municipal da Ação Cultural - SEMA 

155 Assunto: Pequenos Reparos - Localização: Parque do Engenho Central — Barracão 
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156 	14A - Situação: solicitação de pequenos reparos do prédio denominado Prédio 14', 

157 	para a instalação da Pinacoteca Municipal "Miguel Dutra", localizada no Parque do 

158 	Engenho Central. Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de 

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

160 	aprovar a solicitação. 10. Protocolo n° 95.925/2021 - Requerente: Clube Coronel 

161 	Barbosa e Teatro São José - Assunto: Solicitação - Localização: Rua São José, n ° 

162 799 - Situação: solicitação de novas placas para o Teatro São José e Clube Coronel 

163 Barbosa. Decisão: O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC 

164 	informará ao requerente, após orientação do Sr. Marcelo Cachioni, que as referidas 

165 	placas não foram confeccionadas por este Conselho, e sim, pelo Instituto de 

166 	Pesquisas de Planejamento de Piracicaba — IPPLAP, devendo assim ser solicitado 

167 	ao IPPLAP. 11. Protocolo n° 87.218/2021 - Requerente: Victor Castro Dutra de 

168 Moraes - Assunto: Reforma - Localização: Rua Moraes Barros, n° 139 - Situação: 

169 	solicitação de reforma com ampliação e demolição de residência, em imóvel 

170 	tombado, localizado na Rua Moraes Barros, n° 139. O DPH/Ipplap emitiu parecer 

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

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

173 	aprovar a solicitação. 12. Protocolo n° 87.472/2021 - Requerente: Semdettur - 

174 	Assunto: Instalação de Letreiro - Localização: Rua do Porto - Situação: solicitação 

175 	a instalação de letreiro na Rua do Porto. O DPH/Ipplap emitiu parecer para análise e 

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

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

178 	solicitação. 13. Protocolo n° 96.390/2021 - Requerente: Thiago Possignolo Torina 

179 	Igreja São Benedito - Assunto: Aprovação de projeto - Localização: Rua 

180 	Rosário, n° 801 - Situação: solicitação de aprovação de projeto de restauro, 

181 	imóvel tombado, localizado na Rua do Rosário, n° 801. O DPH/Ipplap emitiu parecer 

182 	para análise e parecer. Decisão: após análise e discussão do processo, o Cons 11Xo 

183 de Defesa do Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos vo 

184 	aprovar a solicitação. Dando continuidade, foram analisados os seguintes pedidas de 

185 ISENÇÃO DE IPTU — EXERCÍCIO DE 2021:  14. Protocolo n° 12.457/20 

186 	Requerente: Djalma Moreira Meireles - Localização: Rua Antônio Correa Barbosa, 
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187 	n° 1031. - Histórico: 2018: 80%; 2019: 64%; 2020: 100% - Obs: ofício Codepac n° 

188 solicitou a retirada do barrado preto. 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 100%, por 

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

192 15. Protocolo n° 64.674/2012 - Requerente: Mirna Adamoli de Barros - 

193 	Localização: Rua Benjamin Constant, n° 1486. - Histórico: 2018: 0%; 2019: 100%; 
194 2020: 100% - Obs: no ano de 2018 constatou-se a obstrução da fachada com 

195 	elemento estranho. Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de 

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

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

198 em sua parte externa, em bom estado de conservação, no entanto, com a ressalva 

199 da necessidade da manutenção da pintura e que o não atendimento poderá 

200 	acarretar na redução do benefício nos exercícios posteriores. 16. Protocolo n° 
201 	38.358/2020 - Requerente: Achile Mario Alesina Junior - Localização: Rua do 

202 	Rosário, n° 1314 - Histórico: 2018: suspenso; 2019: 64%; 2020: 64% - Obs: em 

203 	resposta ao ofício Codepac n° 105/2021, o qual indeferiu a solicitação de isenção de 

204 	IPTU, o Sr. Achile Mario Alesina Junior se compromete, após a rescisão do contrato 

205 de locação existente com o Colégio Horizonte Ensino a Distância LTDA a pintar o 

206 	imóvel integralmente em tons pastéis. Considerando, este compromisso assumido, 

207 requer que seja dado 100% de isenção de IPTU. Decisão: após análise e discussão 

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

209 	unanimidade dos votos, solicitar ao requerente, para que informe a data em que será 

210 	rescindido o contrato com o Colégio Horizonte Ensino a Distância LTDA. 

211 	Protocolo n° 38.354/2020 - Requerente: Achile Mario Alesina Junior - Localizaç = o: 
212 	Rua Alferes José Caetano, n° 1028. - Histórico: 2018: 100%; 2019: Suspen 

213 2020: 80% - Obs: em resposta ao ofício Codepac n° 104/2021, o qual indeferi4 a 

214 	solicitação de isenção de IPTU, o Sr. Achile Mario Alesina Junior se compromete, 

215 após a rescisão do contrato de locação existente com a Self Idiomas LTDA a re rar o 

216 ar condicionado do prédio que foi identificado como prejudicial à fac 

217 Considerando, este compromisso assumido, requer que seja dado 100% de isenção 
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218 de IPTU. Decisão: após análise e discussão do processo, o Conselho de Defesa do 

219 	Patrimônio Cultural — CODEPAC decidiu, por unanimidade dos votos, solicitar ao 

220 requerente, para que informe a data em que será rescindido o contrato com a Self 

221 Idiomas LTDA. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, antes do 

222 agradecimento, Esio perguntou aos membros sobre a possibilidade da próxima 

223 reunião do CODEPAC, agendada para o dia 03/09/2021, seja realizada de forma 

224 	presencial, nas dependências do Engenho Central. Tal sugestão foi aceita pelos 

225 	membros presentes. Em seguida, o presidente agradeceu a participação de todos e 

226 	declarou encerrada a reunião às quinze horas e trinta e cinco minutos, e eu, Alvaro 

227 	Luis Saviani, 1° Secretário, lavrei a presente ata que após lida e considerada 

228 	conforme, será assinada por mim e pelo presidente da reunião, Esio Antônio 

229 	Pezzato. Piracicaba, 06 de agosto de 2021. 

Af~ 	_5 5o c>-}1, 01/1/tr, 

Alvaro Luis Saviani 
1° Secretário 

   

 

EsLoAD,  ()tilo Pqz 
Presidente 
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