
Câmara Municipal de Ribeirão Preto

ATA DA 14º REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTEDE ESPORTE,
CULTURA,

TURISMO, RECREAÇÃO E LAZER - CECL

“Aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 2022, às 16h:15min., no Plenário da Câmara Municipal
de Ribeirão Preto, reuniu-se a COMISSÃO PERMANENTE DE ESPORTES, CULTURA,
TURISMO, RECREAÇÃOELAZER composta pelos vereadores Matheus Moreno (Presidente),
Duda Hilgo é Sérgio Zerbinao devidamente nomeados através do ato da presidênca
nº21/2022. Presente em Plenário os vereadores membros Matheus Moreno (presidente) e Duda
Pidaigo, ausente € vereador membro Sérgo Zeronao, ntiaimente o vergador presidente
realizou a verfcação de presença nos termos regimbnais, com chamada inivual, estando
presentes além do vereador presidentea vereadora membro Duda Hidalgo. Havendo quérum
regimental o vereador prosdonto Matheus. Morena imeiou 14º reurio, agradecendo à
presença: ger Gomes Lupo Gonçalves (coordenador lurdco da ACIRP): Laura Machado
(arquiteta da ACIRP); Lucas Gabriel Pereira (presidente do CONPPAC-RP); José Antônio
Lanche (arquteto e urbanista da secrearia municpal do Planejamento e Gestão Públca)
Cláudio Henrique. Bauso (ex presidente & membro do CONPAG-RE); João Antunes Neto
(secretaria munipal de Justço), Eduardo Rodrigues (assistente jurídico da ACIRP); Taná
Braulio; Alessandro Hta (secretário muniopal de” Jus); vereador Franco. Ferro
(representando nesta reunião os interesses do Distrito de Bonfim Paulista) e vereador Renato
Zucolotto (relator do projeto de Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo em discussão
neste Poder Legisatvo pela CC), Por conseguinte Golocou em dleração votação da ata ca
reunião anterior. a qual, (o enviada provamente dos vereadores membros, colocando em
discussão, não havendo vereadores para discutir, em votação foi aprovada unanimemente pelos
vereadores presentes na reunião. Feito isso, promoveu a leitura dos “OS(cinco) informes da
reunião” os Quais Se encontram em anexo fazem pare da presente aa, cui letra do into
teor fou gravado audowsualmente no tempo 00.0Smi-O0stg 00. 1Smin32seg da reunido. O
vereador presidente da CP registou a presença do versador membro Sérgio Zertnao aos
0 téminOOseg da reunião, Em ato conto prómoveu a lefura da ordem do dia das matérias
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para discussão é deliberação polos vereadores membros dia CF, 5 quais também se encontar
êm anexo6fazem parte da presents aia, culeura do ntexo leor lou gravado
autovsusiment no tempo 00.18mn40seg a 00-18mini2seg da reunião, Posto dsso, o

|vereador presidente concedeu a falava os representantes da ACIRP para apresentarem ,/sumariamento os estudos & posiçãoda entidade quantoa questão dos iméveis tombados no /())
municipo, em espec do CONPEAC. Com a palava Laura Machado (aruleia da ACIRE) após ”

os agradecmentos, realizou as explicações relerenio levantamento dos paimóniosaravs da
tabela do CONPPRC, apurando cerca 2iatduzenose quarenta e quo) imóveis tombados em
que & maioria se ercontam localzado no cento da" Gado sendo área precominantemento
comercial, e cerca de 36% destes imóveis estão estado irregular ou ruim, destacando que a Jl .GE GaO o vã SOO pçara o escHOdestes processos de ombamentos serem mais acessies e [dous de letura com maior
transparência para a população em gra realizando outros comentários. Retomando a palavra overeador prasiderto concadau a palava do presidente do CONPPAG, para sua maniestação
sobre os estudos da ACIRP e sobre questões pendentes juta Administração Públca em
especial as questões juicas. Com a palavra o presidente do CONPEAC Lucas Gabriel Fera,
apês os agradecimentos iniciais, Gesicou que a Infortação referene do Palacete Alono ds
Camargo foi o CONPPAC que informou na reunião de agosto de 2022 esta Comissão
Permanente sobre o oconido, relerenta a Casa da Cultura estão ocormendo tattvas com à
secretaria muniopal de Juspara a assinatura do TAC perante o Ministério Público Estadual
Restalando a deficiência no CONFPRG referentea fia de servidores no corpo técnico, mesmo
havendo aprovação em concurso púbico, fazendo com que 05 membros têm que se desdobrar
em suas funções. Referente ao reitóni renizado pela AGIREo arquteio Lancho somente teve
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acesso as informações antes do incio desta reunião. Realizando a manifestação sobre a análise
do relatório e demais comentários cujo Inteiro teor ficou gravado audiovisualmente no tempo
00:2tmin:39seg a 00:4tmin:20seg da reunião, Com a palavra a vereadora membro Duda
Hidalgo, informou que quando da elaboração do estudo técnico realizado pela ACIRP tinham
pequeno efetivo, não tiveram acesso em muitas informações e nem mesmo acesso ao interior
dos imóveis porque, poderia caracterizar como invasão de propriedade, Ressaltando que
infeiamente não existe nenhum lugar que estas informações estejam condensadas, em que nas.
ambas manifestações (ACIRP e CONPPAC) éoacesso e publiczação do que foi realizado até o
momento, estando a CPa disposição para realizar quantas reuniões que forem necessárias para.
resolver esta questão é avançando na questão da preservação do patrimônio histórico, dentre
outros comentários. Com a palavra o presidente do CONPPAG Lucas Gabriel Ferreira informou
que segundoa lei municipal nº 2799/2016 o CONPPAC é um dos responsáveis para poder criar e
propor a Política de Patrimônio Cuitural de Ribeirão Preto, sendo inexistente esta lei, e que após.
a elaboração do regimento interno do CONPPAG o próximo objetivo é a elaboração desta lei,
conversando com a Câmara Municipal, CONPPAG, ACIRP, Secretaria do Justiça e Cultura
envolvendo todos os Interessados para elaboração desta lei. Retomando a palavra o vereador
presidente concedeu a palavra205 representantes jurídicos e judiciais da Prefeitura, acerca de
providências que estão sendo tomadas, notadamente com relação aos imóveis tombados pelo
municipio, que se encontram abandonados, sem manutenção estrutural efou em estado de
ceterioração. Com a palavra dr Alessandro Hirata (secretário municipal de Justica), após os
agradecimentos e saudações, informou que é inegável a importância de tutelar estes bens que
formamopatrimônio histórico de Ribeirão Preto, mencionando que o relatório elaborado pela
ACIRP é um ponto de partida fundamental para desenvolvimento de ações de efetiva
preservação do patrimônio público, necessário fazerde forma conjunta a questão do patrimônio,
destacando que algumas ações estão sendo realizadas pela Prefeitura Municipal por exemplo a
restauraçãodo Palácio Rio Branco e Museu do Café em que foram destinada as verbas para
elaboração do projeto executivo, necessitando ser estabelecido o modelo de gestão do
patrimônio histórico de Ribeirão Preto de forma conjunta Com a palavra Igor Lupino
(coordenador jurídico da ACIRP), após saudações, informou quea ideia do relatório É justamente

iniciar olhar diferente para estes imóveis tombados e como eles impactam no desenvolvimento
econômico da cidade concliando com a preservação, bem como a necessidade de transparência
e publcização no processo de tombamento. Ressaliando a questão das áreas envoltórias, bem
“como o trabalho em conjunto com o CONPPAC.Com a palavra o presidente do CONPPAG Lucas
abro! Ferroira mencionou que foi aprovada pelo CONPPAG uma resoluçãoreferente as áreas.
envotórias, publicado no site do CONPPAG. Coma palavra José Antôrio Lanchot, após.
agradecimentos e saudações, dostacou ser muto importanto esta discussão, neste sentido
discorreu sobre o maior simbolo arquitetônico municipal que é o Teatro Dom Pedro ll que após o
incêndio seria derrubado para a construção de um edifício, mas graças a mobilização municipal
conjuntamente com o governo estadual conseguiu fazer uma permuta com o Palace, sendo
exemplo de patimónio preservado municipal. Com isso, informou que o projeto. do lei
complementar de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo em tramite na Casa, trouxe incentivos.
para o Tombamento estabelecidos a partir do artigo 23, dentre outras informações cujo inteiro
teor ficou gravado audiovisualmente no tempo 00:58min:SOseg a 01:08min-16seg da reunião.
Com a palavra o verendor Renato Zucoloto, após os agradecimentos inkiais, parabenizou a CP
pelo ambiente de diálogo estabelecido entre as partes. Destacando a necessidade de criar
incentivos ao proprietário para o tombamento, podendo estabelecer a mitigação entre o
desenvolvimento e a preservação. sugerindo a realização de seminário para discussão sobre a
questão da preservaçãodo patrimônio no municipio dentre outros comentários. Com a palavra
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vereador Franco Ferro, apôs os agradecimentos Iniciais, questionando o presidente do
CONPPAG sobre qualfolocritério de tombamento de 76 (setenta e seis) imóveis no distrito de
Bonfim Paulista, inclusive convidando o CONPPAG para realzar uma reunião para a revisão de
tombamento dostes imóveis, para informar os proprietários destes iméveis sobre estes processos
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de tombamentos. Com a palavra o presidente do CONPPAC Lucas Gabriel Ferreira, informou
ue não atuou esa época do tombamento doso arquietnico do Ditrode BoniPauls,
por assa razão decinou da palava em favor, do sr. Cláudio Henique Bausolmemiro do
CONPPRO) que exercia a presidência do CONPPRC. à época, sem comprometendo em pedir
vistas destes processos para informar 6s munícipes, Feito iso, o partpante Cláudio Henrique
Bauso (membro do CONEPAG), após cs agradecmentos, irfomou que este processo de
iombamento do sitio arquitênico niiou em 2004, por meida sectaaria de Planejamento que
a época o secretário eraofalecido vereador Sivo Marins, justlcado em razão do embate
imobiliário (empreendimentos imobilários) que atingia o espaço urbano do Dito de Bonfm
Paulista e à fala do estniura, por iso foi eaizado os tombamento Reterando ainda a
necessidade de aumentaro corpo técnico do CONPPAC, pois, é necessário 08 (oito) mas, possui
somente Oium) membro. Com relação do reiatório elaborado pela ACIRP comentou que ficou
supercil pois ficou sem crio, mas gerou toda esta discussão, Destacando que no IPHAN
Uinsiuto do Patémônio Histórico à Anstco Nacional) a Dito de Bontm Paulistaéregistado
como sfio arqueológico. Dentro outras informações cujo intro. teor ficou gravado
audiovisunimente no tempo 01:18min-O0seg a 0-Obmin seg da reunião, Retomando a palavra

o vereador presiento colocou em deliberação o parecer referente a solclação do CONPPRC,
decorrente do ofco nº4812022 de 13 de selembro de 2022, autuado no processo admiistraivo
CMRP nf16.1432022 quanto a convocação de audência pública especifica para tratar dos
assuntos solitados, em especial às alneas“e *€, ou 50 será pautado O assuntopara à
próxima sessão crcinária desta CP, no dia 27/10/2022, outra aitemaiva que possa ser sugerida
pelos presentes, Fel iso, colocau em discussão é votação, Os vereadores membros da CP
decdiram unanimemente para discussão na próxima reunião da CP no da 27/102022, e que o
processo seja encaminhado com maniestação desta CP para a CJ desta edidade, Com a
Eniavra Igor Lupino (coordenador líico da ACIRP), peu para ser registrado “a faia de
respoia fla do colega om reação do trablho levantado pela ACIRP que não senda nem
para rabalho de escola, porquelia não era para ser trabalho de escola, mas fazer um
levantamento para quo tivesse um início, um porto de parda é seria mais completo se O

CONPPRC. tvesso “respondido nossas  solciações. de informações dos processos de
tombamento” Retomando a palavra vereador presidente informou que a próxima reunião da
CP será no da 271102022 0 nada mais havendo a cscut a deiberar nem interessados emsemanfesiar, o vereador presidente da Comissão Permanente encerrou a reunião às “Th-Sêmin
sendo gravada em nto teor por midia audiovisual queépart integrante desta ata nos lermos
do Resoção , Cameral 46218 cioponbiicada no canal
hps mn youtudo conoDAv=UWS, PxPBASM o devidamente juntada nos autos. Eu, Luz
Formando Peres( 225=bservidor designado, lavrei a presente ata que depois de lda &

aprovada, val asia feios vereadores membros da CP presentes na reunião,sendoaIsa da
presença documento integrante da respeciva aa
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