PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TOMBAMENTO
HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO – CMTHCA
Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e treze, na Secretária de
Planejamento e Urbanismo, situada na Rua da Imperatriz, Nº 264 compareceram
para a reunião ordinária do CMTHCA, o Sr. Sergio Benicio Whatley Dias,
representando a Secretaria de Planejamento e Urbanismo; as Sras. Lore Patzak
Calegari e Lúcia Fernandes Ribeiro, pela Secretaria de Obras; a Sra. Maria Luíza
Retamal representando a Fundação Cultural de Petrópolis; o Sr. Vereador Rom
Medeiros pela Câmara Municipal de Petrópolis e o Sr. Aurélio Gehren
representando a COMDEP. A Sra Myriam Born, embora seu nome não constar da
listagem dos nomeados para compor o Conselho, havia sido convocada e
compareceu, permanecendo durante toda a reunião .
A pauta deste encontro tratou da Elaboração de Políticas de Preservação, Manutenção e
Restauração do Patrimônio Histórico-Cultural, em função da atual revisão do Plano Diretor
de Petrópolis.
Sergio Benicio iniciou a reunião às dezessete horas e trinta minutos, discorrendo sobre o
atual estágio na elaboração da revisão do PDP, informando que a primeira parte desta - o
Diagnóstico - encontra-se em fase de conclusão, faltando ser ilustrada com a inclusão de
alguns dados em fase de coleta. A equipe da SPU encontra-se trabalhando para incluí-los da
maneira mais conveniente no conjunto. Desta forma foram elaborados Mapas Temáticos
envolvendo os principais assuntos, tais como a malha viária, a hidrografia, a localização de
equipamentos etc. bem como textos discorrendo sobre a História e a situação atual do
Município.
Esclareceu que este conjunto de informações será submetido à sociedade em audiência
pública através da Leitura Comunitária, onde serão analisados, discutidos e estabelecerão as
bases para+ a etapa seguinte da revisão do PDP no estabelecimento das Proposições.
Após estes preâmbulos foi exibido aos presentes o mapa específico com as localizações dos
bens tombados nas três instâncias governamentais, incluindo os sobretombamentos e áreas
de entorno/tutela. Cópias deste seriam distribuídas aos representantes do IPHAN, do
INEPAC e das organizações não governamentais membros do Conselho, junto com ofício
do Secretário da SPU, solicitando que fossem examinados e eventualmente inseridas
correções e propostas destas entidades.
Em seguida a Sra. Myriam Born pediu para manifestar-se como cidadã p-etropolitana, o
que foi aceito por todos, e protestou pelo fato da representação da AMA-Centro Histórico
ter sido excluída do CMTHCA.
Os presentes sugeriram que se estipulasse um calendário para as reuniões do Conselho,
num horário que fosse mais adequado ao comparecimento – a maioria está envolvida com

outras responsabilidades que são obrigadas a abandonar pelo comparecimento às reuniões
durante o expediente de suas atividades.
A questão foi discutida e fixou-se que as reuniões do CMTHCA seriam realizadas todas as
terceiras quartas feiras do mês, iniciando-se às 18;00hs
A reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta e cinco minutos, sendo lavrada a presente
Ata.

