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ATA nº. 05/2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA 

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE TATUÍ - CONDEPHAT 

No dia 21 de julho do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os membros do 

CONDEPHAT, no Auditório do Museu Histórico Paulo Setúbal, equipamento cultural da 

Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, localizada na Praça Manoel Guedes, 98 

– Centro – Tatuí/SP. Reuniram-se os membros do CONDEPHAT conforme assinatura na 

lista de presença: 

1. Representante do Órgão Municipal de Cultura - Titular: Rafael Halcsik 

Coutinho;  

2. Representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Titular: Patrícia 

Campos de Lima e a sua suplente: Adriana Gardenal Berger; 

3. Representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU - Titular: Maíra 

Camargo Barros e sua Suplente: Laura Rodrigues de Souza; 

4. Representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA - 

Titular: Acyr Ragugnetti Filho;  

5. Representante do Museu Histórico Paulo Setúbal de Tatuí - Suplente: Luiz 

Antônio Fernandes Guedes; 

6. Representante da Faculdade Estadual de Tecnologia “Prof. Wilson Roberto 

Ribeiro de Camargo” – FATEC de Tatuí - Titular: Luís Antônio Galhego;  

7. Representante do Curso de Edificações do Centro Paula Souza – ETEC 

Sales Gomes de Tatuí - Titular: Renata de Fátima Nunes;  

8. Representante da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de 

Educação de Tatuí - Titular: Antonio Celso Fiuza Junior 

9. Público presente: Rubens Antonio da Silva. 

 

A reunião teve início às 17h17, com a palavra do presidente que parabenizou toda equipe 

da Prefeitura, em especial, da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer pela 

realização e sucesso da 8ª. Feira do Doce de Tatuí.  Em seguida, apresentou as seguintes 

justificativas de ausências: Representante do Conselho Municipal de Políticas Culturais 

de Tatuí - Titular: Davison Cardoso Pinheiro devido a compromissos anteriormente 

agendados; Representante do Órgão Municipal de Planejamento Urbano da Prefeitura de 
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Tatuí - Titular: Guilherme Costa de Camargo Barros por estar passando em consulta 

médica e o Representante do Conselho Municipal de Turismo: Dalmo Vítor Santos Oliveira 

que passou por um procedimento médico. 

A reunião foi conduzida pelo presidente que justificou o não realização da reunião no dia 

14 de julho devido ao agendamento da palestra “Patrimônio Cultural: a ampliação do 

conceito e os desafios da preservação”. Ministrada pela socióloga Sônia Regina Rampim 

Florêncio, que foi viabilizada pela Conselheira Maíra. 

Dando prosseguimento, respeitando a pauta do dia, encaminhada por e-mail aos 

Membros do Conselho Titulares e Suplentes no dia 19 de julho de 2022, às 22h15, 

conforme regimento interno, passou-se a leitura, análise e votação das matérias do dia: 

1. Ata nº 04/2022 - Reunião Ordinária realizada em 09 de junho de 2022: Aprovada por 

unanimidade sem alteração; 

2. Apresentação de propostas dos conselheiros à minuta do Projeto de Lei de Criação 

do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Município de 

Tatuí: foi acordado que se os conselheiros tiverem alguma alteração ou inclusão no 

projeto deverá enviar pelo grupo WhatsApp ou por e-mail até o dia 04 de agosto. 

Após essa data, será encaminhado para o Prefeito analisar a viabilidade e a 

legalidade; 

3.  Apresentação de propostas dos conselheiros à minuta do Projeto de Lei que 

autoriza o poder executivo a receber, a título de doação, placas denominativas e 

totens verticais para identificação de imóveis públicos e particulares tombados como 

patrimônio cultural do município. Foi aprovada a minuta e deverá ser encaminhado 

para o Prefeito analisar a viabilidade e a legalidade; 

4. Apresentação do relatório técnico referente a RESOLUÇÃO Nº 002/2022 - 

Comissão responsável pela avaliação técnica e documental dos seguintes imóveis 

educacionais: EMEF Eugênio Santos, EMEF Prof.ª Sarah de Campos Vieira dos 

Santos, e CEPEM "prof.ª Benedita Pereira Fiúza Orsi" – Jardim da Infância, sendo 

indicado os seguintes membros: Laura Rodrigues de Souza, Maira Camargo 

Barros, Renata de Fatima Nunes. A comissão solicitou que fosse encaminhado 

novamente as fotos e os documentos para análise e apresentação na próxima 

reunião; 
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5. Apresentação do relatório técnico referente a RESOLUÇÃO Nº 003/2022 - 

Comissão responsável pela avaliação técnica e documental sobre elaboração de 

concurso arquitetônico: Guilherme Costa de Camargo Barros, Laura Rodrigues de 

Souza, Maíra Camargo Barros e Rogério Donisete Leite de Almeida. A discussão 

sobre o assunto ficou prejudicada pela ausência de dois integrantes e deverá 

retornar na pauta da próxima reunião; 

6. RESOLUÇÃO Nº 001/2022 Conservatório Dramático E Musical "Dr. Carlos De 

Campos" De Tatui":  § 1º - Comissão 01 Edifícios: composto pelo Teatro Procópio 

Ferreira, Setor de Pianos e Salão Villa Lobos, onde foi sede da Câmara Municipal 

de Tatuí e da Biblioteca Pública e a Unidade II do Conservatório que foi sede do 

Fórum de Tatuí, localizado na Avenida João Clímaco que foi composta por Davison 

Cardoso Pinheiro, Maíra Camargo Barros, Laura Rodrigues de Souza; .  § 2º 

- Comissão 02 Patrimônio/Bens Integrados: composto por Adriana Gardenal 

Berger, Patrícia Campos de Lima e Rogério Donisete Leite de Almeida;   § 3º 

- Comissão 03 Memória: composta por Luís Antônio Galhego Fernandes, Rafael 

Halcsik Coutinho, Luiz Antônio Fernandes Guedes. Os membros das comissões 

pediram para agendar a visita na Unidade II do Conservatório, que foi cancelada 

por causa da palestra, no início do mês de agosto para que possam agilizar a 

elaboração dos processos. O presidente se comprometeu a verificar a data com a 

direção da escola; 

7. Solicitação à Prefeitura para instalação de monitoramento por câmeras no entorno 

do Museu Histórico Paulo Setúbal para evitar pichações. Proposta aprovada por 

unanimidade para ser encaminhada à Prefeitura; 

8. Leitura e análise do relatório dos serviços realizados no Mercado Municipal. O 

Presidente informou que esteve diversas vezes no Mercadão e constatou que os 

serviços realizados respeitaram o relatório de tombamento aprovado pelo 

Condephat, sendo que, o local com maior intervenção foi o banheiro devido as 

condições encontradas. Os sanitários tiveram todos os revestimentos de parede e 

piso trocados e adaptados conforme determina a legislação. A Prefeitura informou 

que deixará uma pessoa em cada banheiro para controlar a organização. As 

demais dependências tiveram apenas a pintura reformada e que não foi objeto do 
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tombamento devido a impossibilidade de registrar a pintura original. O Conselheiro 

Luis Antonio Galego perguntou onde é o local informado que será instalado os 

forros de PVC. O presidente respondeu que na área de alimentação devido a 

exigência sanitária. Informou também que já existem forros sobre os boxes de 

alimentação, porém, cada permissionário instalou numa altura. Dessa forma, a 

Prefeitura pretende retirar e instalar todos na mesma altura. Esse local é passível 

de intervenção pois não constou nenhum impedimento sobre sua estética no 

relatório de tombamento. Na parte mais antiga onde têm os arcos com tijolos à vista 

não será instalado nenhum forro pois a exigência é que as telhas de barros fiquem 

aparentes. As paredes nesse local foram apenas conservadas com resina para 

proteção dos tijolos e as portas mais antigas lixadas e pintadas. A conselheira Maíra 

disse que o Decreto determina que o processo passe primeiro pela Comissão e 

pelo Conselho para posteriormente, com a aprovação, inicie os serviços. O 

presidente lembrou que no mês de maio solicitou à Prefeitura informações sobre os 

serviços que iria ser realizados no local e que recebeu a resposta de que o processo 

estava tramitando na Comissão Geral de Patrimônio Cultural e que após 

homologação daquele colegiado, seria encaminhado ao Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Tatuí, o que aconteceu. O presidente solicitou 

aos conselheiros que quando tiverem um tempinho passassem no Mercadão para 

constatar o bom serviço que está sendo feito. Dessa forma, nada mais havendo a 

ser relatado, foi colocado em votação o relatório apresentado pela Prefeitura sobre 

os serviços realizados no Mercado Municipal, sendo aprovado por unanimidade. 

9. Palavra aberta aos conselheiros: A Conselheira Maíra entregou um convite ao 

conselho sobre o evento que será realizado no dia 30 de julho visando coletar 

depoimentos dos ex-funcionários da São Martinho ou familiares deles, para o 

processo de Tombamento federal. 

10. Pedindo a palavra, o Sr. Rubens Antonio disse que na entrada da COOP tinha um 

quadro das fotos do complexo fabril da Santa Adélia/Campos Irmãos que foi 

retirado. Também alertou sobre as datas que constam no quadro que, segundo ele, 

estaria errada. O Sr. Rubens questionou sobre a possibilidade de iniciar o processo 

de tombamento do prédio localizado na Rua Dr. Prudente de Moraes esquina com 
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a Rua Treze de Maio que, segundo historiadores, foi residência do Dr. Emílio Ribas 

onde nasceu seu filho, Dr. Paulo Ribas. 

O presidente se comprometeu em conversar com a direção da COOP para saber 

se o quadro será reposto. Sobre o imóvel questionado, o presidente informou ao 

participante que atualmente há seis processos de tombamentos tramitando no 

Conselho e segue a ordem de entrada do protocolo. Sobre o imóvel mencionado, 

ele informou que qualquer cidadão pode apresentar proposta para tombamento de 

bens que entendam ser de identificação com a cultura da população tatuiana. 

11. Encerramento: O presidente relembrou os conselheiros que o site do CONDEPHAT 

foi repaginado e está com todas as informações relativos ao Conselho e os prédios 

tombados, além disso, também lembrou sobre a criação do Instagram do Conselho 

feito pela Conselheira Adriana Berger e que a intenção é divulgar os prédios 

tombados mediante visita dos conselheiros. O primeiro imóvel visitado foi a Capela 

do São João do Bemfica no dia 18 de julho e que está aguardando a resposta do 

padre Élcio para visitarem a igreja Matriz. Também foi solicitada a visita ao Casarão 

do Guedes e o responsável pelo imóvel ficou de retornar. Toda visita será informada 

com antecedência no grupo do WhatsApp do Conselho para os conselheiros se 

programarem para irem.   

12. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente se despediu e encerrou as 18h 

10 a reunião Ordinária solicitando que a Ata fosse lavrada por mim, Adriana 

Gardenal Berger, secretária ad hoc, e que após lida e aprovada na próxima reunião 

Ordinária, será publicada no site da Prefeitura Municipal de Tatuí.  

 

 

Gestão Biênio 2022/2023 

Antônio Celso Fiúza Júnior, Presidente  

Acyr Ragugnetti Filho, Vice-Presidente 

Dalmo Vítor Santos Oliveira, 1ª Secretário 

Rogério Donisete Leite de Almeida, 2º Secretário 

 


