PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TOMBAMENTO
HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO – CMTHCA
Aos dezessete dias do mês de julhoo 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; a Sra. Lore Patzak
Calegari, pela Secretaria de Obras; a Sra. Maria Luíza Retamal representando a
Fundação Cultural de Petrópolis; o Sr. Luiz Antonio Amaral pela APEA; o Sr. Luiz
Carlos Gomes representando Intituto Histórico de Petrópolis; a Sra. Érika Machado
pelo IPHAN; o Sr. Marcos Bittencourt pelo INEPAC e o Sr. Carlos Henrique Daul,
representando a Casa dos Conselhos.
Este encontro contou ainda, por solicitação do Sr. Secretário de Planejamento e Urbanismo,
com a presença do Sr. Robson Cardinelli , que passou a presidir a reunião, que foi por ele
iniciada às dez horas e trinta minutos, discorrendo sobre o histórico da elaboração da
revisão do Plano Diretor de Petrópolis e informando que o projeto de Lei correspondente já
foi encaminhado à Câmara Municipal. Devendo encontrar-se em fase de estudos pelos
vereadores na comissão correspondente.
A Sra. Érika Machado mencionou as participações do IPHAN e do INEPAC no PPD e as
propostas encaminhadas por estas repartições, sobretudo no que se refere às áreas de
“Entorno” e de “Tutela”. Neste sentido o Sr. Marcos Bittencourt propôs que fosse
elaborado um mapeamento consistente das áreas relativas À proteção cultural no
Município.
O Sr. Robson Cardinelli chamou a atenção para a discussão das Leis Setoriais tais como as
que regulariam as Políticas de Proteção Cultural e Patrimonial, bem c omo a revisão do
Código de Obras, a atualização permanente das informações contidas nos mapas que
ilustram o PDP e a possível criação de uma Coordenadoria de Licenciamento de Obras
Particulares, com a participação do IPHAN e do INEPAC. Na ocasião foi lembrada a
existência de instrumento legal - Termo de Cooperação Técnica – para aprovação conjunta
da PMP, INEPAC e IPHAN dos processos de licenciamento de obras envolvendo questões
de ordem cultural. As informações concernentes ao Termo de Cooperação devem constar
do carimbo que encontra-se no IPHAN.
O Sr. Marcos Bittencourt solicitou que o mapeamento, constante no projeto de PDP seja
encaminhado por e.mail ao INEPAC e ao IPHAN, para que sejam revisados.
A SPU providenciará uma minuta de projeto para o regimento interno do CMTHCA, a ser
encaminhada aos conselheiros junto com a convocação da próxima reunião ordinária.
Quanto ao calendário das reuniões do CMTHCA fixou-se que estas do seriam realizadas
todas as terceiras quartas feiras do mês, iniciando-se às 10;00hs.

Ficou igualmente decidido que também farão parte do temário da próxima reunião, as
questões relativas aos seguintes assuntos:
1) – Corredor Cultural de Petrópolis
2) – Padronização de calçadas e
3) – Criação de um Corpo Executivo Específico para lidar com o Patrimônio Cultural de
Petrópolis.
A reunião foi encerrada às doze horas e trinta e cinco minutos, sendo lavrada a presente
Ata.

