CONDEPAV – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL DE VALINHOS
16ª REUNIAO ORDINÁRIA

Ata da 16a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do
Patrimônio Cultural de Valinhos – CONDEPAV, aos 10 de setembro de
2018, com chamada às 19:00h, no Auditório da Casa dos Conselhos,
localizada na Rua 31 de março, s/nº, Praça Anny Carolyne Bracalente Vila Boa Esperança – Valinhos/SP. Presentes os conselheiros, conforme
lista de presença: Andre Luis Reis, Nivaldo Joao Micelini, Ana Claudia
Mariante, Giovania Aparecida Ribeiro, Juliana Rita Fleitas, Vanderlei
Bergamasco, Sergio Leandro Ferrari, Franco Petroco, Ricieri Mauro Baldin.
Presente ainda o Conselheiro Suplente Marcel Trombetta Pazinatto, sem
direito a voto. Presente o numero regimental de membros, foi aberta a
reunião pelo Presidente do Conselho, que fez a leitura da convocação,
contendo os itens já publicados anteriormente, dando encaminhamento um
a um. A) Expediente: I – Comunicações e justificativas de ausências dos
conselheiros: Presente a conselheira Giovania Aparecida Ribeiro, em
substituição ao conselheiro Ismael de Lisboa Neto. II - Leitura, discussão e
aprovação da ata da sessão anterior: a ata da reunião anterior foi lida pela
Conselheira Ana Claudia Mariante e aprovada por unanimidade. III –
Ciencia de correspondências e documentos recebidos: Recebido o Convite
para Cerimônia de Comemoração dos 25 anos da criação do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher, a ser realizado no dia 20 de setembro
p.f., as 19:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Valinhos.
Tambem recebido, o informativo trimestral “Il Faggio”, da Associazone ItaloBrasileiana “Abruzzo Forte”, julho/2018 – n. 37. IV – Comunicações gerais:
não há. B) Ordem do Dia:

I –Imóveis da Rua 12 de Outubro, na Vila

Santana, tombados pelo CONDEPHAAT, e do processo em andamento. Foi
proposto pelo Conselheiro Andre Reis, tendo em vista os elementos
históricos inseridos na Vila Santana, que são muito alem dos imóveis
contidos na Rua 12 de outubro, que fossem ouvidos os proprietários dos
imóveis tombados como área envoltória do conjunto da Estação Ferroviária
de Valinhos. Por unanimidade os conselheiros entenderam por convidar os
proprietários, através de mensagem eletrônica, para que os mesmos
comparecessem a próxima reunião, sendo-lhes conferido o prazo de 15
(quinze) minutos para apresentação.. : vila Santana tem elementos mais
que apenas a área do envoltória. II – Incêndio no Museu Nacional, no Rio
de Janeiro, ocorrido em 2 de setembro p.p.: o CONDEPAV lamenta o
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ocorrido, pela perda de um patrimônio nacional dos mais antigos e
representativos. III – A questão da tributação municipal sobre bens
tombados pelo patrimônio histórico. A Conselheira Juliana propõe que o
CONDEPAV apresente um documento na Revisao do Plano Diretor
Municipal, com a inserção da outorga onerosa, instrumento esse previsto
no Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001),
como

instrumento

de

viabilização

de

conservação

e

restauro

dos

patrimônios históricos tombados. A proposta foi aprovada por unamidade.
IV – Agendamento no CONDEPHAAT para obtenção de copia dos processos
de bens tombados no município de Valinhos: a Conselheira Juliana ira
providenciar a obtecao de copias, através do agendamento junto ao órgão
estadual. V – Providencias a ausência de resposta ao oficio n. 10/2017,
recebido em 02/02/2018, referente a abertura do processo de tombamento
municipal da antiga sede da Fazenda São Bento de Cacutá, atual sede do
Clube de Campo Vale Verde. Os Conselheiros, por unanimidade, adiaram
as providencias ate a obtenção de copia integral do processo junto ao
CONDEPHAAT. VI – A utilização do mecanismo de outorga onerosa como
instrumento de obtenção de recursos para restauração do patrimônio
histórico de Valinhos. Este item da pauta foi discutido em conjunto com o
item III. VII – Assuntos gerais : A) a municipalidade informou o furto do
“Monumento da Imigração Italiana, de bronze, no ultimo final de semana.
Na região não há câmeras de vigilância, e não há quais indícios, ate o
momento, da autoria do crime. B) a recuperação dos filmes:o Conselheiro
Vanderlei, explicou a disponibilidade da equipe da TV SECULO XXI para a
realização

da

recuperação

dos

mesmos,

ficando

este

conselheiro

responsável pelo encaminhamento do assunto. Não havendo nada mais a
tratar, as 20:45 horas, encerrou-se a reunião, da qual eu, Ana Claudia
Mariante, redigi e lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada em reunião,
para publicação de seu extrato, na imprensa oficial do Municipio de
Valinhos.
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