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Institui o inclui no Calendário Municipal de Eventos o "MÊS DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO" (agosto) e o "DIA DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO" (17 de agosto). 
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Art. l°. São instituídos e incluídos no Calendário Municipal de Eventos, 

criado pela Lei nº. 2.376, de 21 de novembro de 1979, o "MÊS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO", 

em agosto, e o "DIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO", a ser comemorado anualmente no dia 17 

do mesmo mês. 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificativa 

A presente iniciativa - cujo objetivo é dos mais simples, muito embora seu 

alcance e significado sejam bastante expressivos - institui e inclui no Calendário Municipal de 

Eventos o "DIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO", cuja realização dar-se-á anualmente em 17 de 

agosto, e o "MÊS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO" (agosto). 

O dia 17 de agosto foi instituído como "Dia Nacional do Patrimônio 

Histórico", em razão do nascimento do historiador e jornalista Rodrigo Mello Franco de Andrade, que 

foi o primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 
\ 

Desde 2013 a data é comemorada em Jundiaí com a realização\do Simpósio 

sobre Patrimônio Material e Imaterial e, desde sua 5ª edição, em 2017, o Simpósio é acompanhado de 

outras ações referentes ao patrimônio, corno educação patrimonial, conferências, palestras e passeios. 

Baseado nas várias ações na área patrimonial ocorridas em 2017, o 

Departamento de Patrimônio Histórico estendeu a comemoração do Dia do Patrimônio Histórico, não 



o 

o 

~~ fls'll.,,.I.-,......__ 
Câmara Munici~I 

Jundiaí 
sAo PAULO 

(PLnº. 12.965 -fls.2) 

apenas para o dia 17 e sim, para todo o mês de agosto, instituindo agosto como o "Mês do 

Patrimônio" em 2018. 

Em 2018, além da 6ª edição do Simpósio sobre Patrimônio Material e 

Imaterial, ~conteceram diversas outras ações para celebrar o "Mês do Patrimônio", tais como: 

- Debate sobre políticas públicas, preservação e planejamento urbano no 

Município, que teve como mediador Francisco Carbonari e debatedores Araken Martinho e Antônio 

Panizza; 

- Foram lançados os programas "Passaporte Cultural - Guardiões do 

Patrimônio", em parceria com a Unidade de Gestão de Educação, e o programa "Patrimônio 360"; 

- Fizeram parte também da programação do "Mês do Patrimônio" a 

Conferência Municipal de Cultura; reunião especial do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural -

COMPAC, com o tema: "Reconhecimento dos Processos Imateriais"; palestra "O direito ao passado: 

Memória, Patrimônio Histórico e Cidadania"; 

- 2ª edição do Passeio Ciclístico da Rota Turística do Centro Histórico; 

-A "Viagem Fantástica pelo Teatro Polytheama" fechou a programação. 

Em 2019 não será diferente, Jundiaí comemorará o patrimônio histórico 

durante todo o mês de agosto com vários eventos. Consolidando o "Mês do Patrimônio Histórico" e, 

com a inclusão da data no calendário oficial da cidade, a intenção é que, ano após ano, os eventos 

comemorativos se multipliquem, envolvendo não só os eventos oficiais organizados pela Prefeitura, 

como também eventos de iniciativa da sociedade civil, empresas e entidades, atraindo e 

conscientizando um número cada vez maior de pessoas para a importância da preservação de nosso 

patrimônio histórico e de nossas memórias. 

Contamos, pois, com o imprescindível apoio dos nobres Pares a fim de ver 

aprovada esta proposição. 

Sala das Sessões, 29/07/2019 

/phof 
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Encaminha-se material preliminar para estudo para instituir e incluir no 
Calendário Municipal de Eventos o "Mês do Patrimônio". 

Segue anexo pequeno histórico e cópias das notícias publicadas na 
mídia da cidade. 

Atenciosamente, 

( ·~-

\WILLIAM R B R ' SOARES PAIXÃO 
Direfor do D~ment de Patrimônio Histórico 

", • J 

À Vossa Excelência 
FAOUAZTAHA 

........... _ _,./ 

Presidente da Câmara de Vereadores de Jundiaí 
Nesta 

·-! 
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O dia 17 de agosto foi instituído "Dia do Patrimônio Nacional'', em razão do 
nascimento do historiador e jornalista Rodrigo Mello Franco de Andrade (Belo Horizonte -
MG - 1898-1969), que foi o primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN. 

Desde 2013 a data é comemorada com a realização do Simpósio sobre Patrimônio 
Material e Imaterial. Desde sua 5ª. edição, o Simpósio é acompanhado de outras ações 
referentes ao patrimônio, como educação patrimonial, conferências, palestras, passeios, 
entre outras. 

Na 5ª. edição do Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial, em 2017, deve 
em sua abertura conferência com o superintendente do lphan, Victor Hugo Mori e 
coquetel nos jardins do Solar do Barão, edificação tombada pelo CONDEPHAA T desde 
1970. E também aconteceu na programação de agosto a Jornada Estadual do Patrimônio, 
Festival de Food Trucks, Lançamento Oficial da Rota Turística Centro Histórico e 
apresentação da Viagem Fantástica ao Polytheama. 

Pensando em várias ações na área patrimonial, como ocorreu em 2017, o 
Departamento de Patrimônio Histórico estendeu a comemoração do Dia do Patrimônio 
Nacional, não apenas para o dia 17 e sim, para todo o mês de agosto, instituindo agosto 
como "Mês do Patrimônio" em 2018. 

Além da 6ª .. edição do Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial aconteceram 
também um debate sobre políticas públicas, preservação e planejamento urbano no 
Município, que deve como mediador Francisco Carbonari e debatedores Araken Martinho 
e Antônio Panizza. Foi lançado o programa: Passaporte Cultural "Guardiões do 
Patrimônio em parceria com a Unidade de Gestão de Educação e o programa "Patrimônio 
360". Fez parte da programação do Mês do Patrimônio a Conferência Municipal de 
Cultura, reunião especial do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - COMPAC com o 
tema: "Reconhecimento dos Processos Imateriais", palestra sobre "O direito ao passado: 
Memória, Patrimônio Histórico e Cidadania, 2ª. edição do Passeio Ciclístico da Rota 
Turística Centro Histórico'' e encerrou a programação com a 'Viagem Fantástico pelo 
Teatro Polytheama" 

Em 2019 não será diferente, Jundiaí irá comemorar o patrimônio histórico durante 
todo o mês de agosto com vários eventos, consolidando o "Mês do Patrimônio Histórico" 

-



17 de agosto: Dia Nacional do Patrimônio Histórico 
publicada em 17 de agosto de 2016, às 11h00 

O espírito incansável do historiador e jornalista mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade, como 
defensor do Patrimônio Cultural Brasileiro, provocou a criação do Dia Nacional do Patrimônio 
Histórico, comemorado desde 1998, quando o primeiro presidente do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) completaria 100 anos. Próximo de celebrar seus 80 anos de 
criação, em 2017, e já projetando os próximos 80 anos o Iphan possui uma importante e 
desafiadora missão: promover e coordenar o processo de preservação dos bens culturais do Brasil 
para fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento 
socioeconômico do País. 

Em seu esforço para a preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro, o Iphan possui a tutela de 
mais de 45 mil bens imóveis tombados, inseridos em 86 conjuntos urbanos tombados. O Instituto 
tem ainda tombados um sítio paleontológico, 77 conjuntos arquitetônicos, 33 conjuntos rurais, 449 
edificações, 393 edificações e seus acervos, 13 jardins e parques históricos, um quilombo, 30 
ruínas, cinco sítios arqueológicos, nove terreiros, 24 patrimônios naturais, 29 acervos, 63 bens 
móveis e integrados e 45 equipamentos urbanos. 

Além disso, o Iphan busca preservar e valorizar o patrimônio formado pelas ferrovias - composto 
por mais de 600 bens- e pelos barcos tradicionais criados por carpinteiros e artesãos, mestres e 
pescadores brasileiros, e tombou quatro embarcações de uso tradicional no Brasil: luzitânia ( canoa 
de tolda utilizada na região do baixo rio São Francisco, em Sergipe), dinamar (canoa costeira que 
navega na Baía de São Marcos, no Maranhão), sombra da lua (saveiro de vela de içar, do 
Recôncavo Baiano) e tradição ( canoa pranchão utilizada nos estados do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina). 

Também estão sob a proteção do Iphan 38 bens culturais imateriais registrados, sendo nove 
celebrações, 15 formas de expressão, 11 saberes e três lugares. O Brasil tem ainda 25 bens na Lista 
do Patrimônio Mundial reconhecidos pela Unesco, sendo cinco imateriais e 20 culturais e naturais. 

Rodrigo Melo Franco de Andrade 
Advogado, jornalista e escritor, nasceu em Belo 
Horizonte (MG), em 17 de agosto de 1898, e foi 
contemporâneo de grandes nomes do cenário nacional, 
como Cândido Portinari, Manuel Bandeira e Mário de 
Andrade. Rodrigo Melo Franco de Andrade foi redator
chefe e diretor da Revista do Brasil e, na política, chefe 
de gabinete de Francisco Campos, no Ministério da 
Educação e Saúde Pública, criado em 1930, no governo 
Getúlio Vargas. 

Durante a gestão de Gustavo Capanema no Ministério 
(1934-1945), participou do grupo de artistas e intelectuais 
modernistas, quando se tornou o maior responsável pela 
consolidação jurídica do tema Patrimônio Cultural no 

Brasil e pela criação do Iphan em 1937, tarefa que desempenhou até 1967. Seu legado se confunde 
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com a trajetória da preservação do patrimônio cn!tura! no País, a ponto de simbolizá-la. Rodrigo [ ~ 
Melo Franco de Andrade faleceu no Rio de Janeiro, em 1969. 

Desde 1987, em homenagem ao seu criador, o Iphan premia as ações de proteção, divulgação e 
preservação do patrimônio cultural brasileiro. Anualmente, instituições e agentes culturais de todo o 
País participam da seleção que oferece certificado, troféu e prêmio em dinheiro aos vencedores em 
duas categorias: iniciativas de excelência em técnicas de preservação e salvaguarda do Patrimônio 
Cultural, que visam valorizar e promover iniciativas de excelência em preservação e salvaguarda, 
envolvendo identificação, reconhecimento e salvaguarda, pesquisas, projetos, obras e medidas de 
conservação e restauro; e iniciativas de excelência em promoção e gestão compartilhada do 
Patrimônio Cultural, que visam valorizar e promover iniciativas referenciais que demonstrem o 
compromisso e a responsabilidade compartilhada para com a preservação do Patrimônio Cultural 
Brasileiro, envolvendo todos os campos da preservação e oriundas do setor público, do setor 
privado e das comunidades. 

Em 2016, em sua 29ª edição, o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade homenageia também o 
Samba de Roda do Recôncavo Baiano, pelos 100 anos de gravação do primeiro samba. Este bem 
cultural foi inscrito no Livro de Registro das Formas de Expressão em 2004 e foi reconhecido pela 
Unesco como Patrimônio da Humanidade, em 2005. 

Celebração do Dia Nacional do Patrimônio Histórico pelo Brasil 
Os estados também 
celebram a data com 
atividades ao longo do dia. 
A capital mineira, Belo 
Horizonte, terá uma 
cerimônia para a entrega 
do documento de inscrição 
do Conjunto Moderno da 
Pampulha, com o título 
inédito de Paisagem 
Cultural do Patrimônio 
Moderno, na lista de 
Patrimônio Mundial da 
Unesco. Goiânia (GO) 
sediará seminário para 
debater o uso do 
patrimônio edificado, além da exposição fotográfica Arquitetura, Cidade e Patrimônio. Já no 
Espírito Santo, a Memória Capixaba e Patrimônio Fotográfico é tema abordado em Seminário 
gratuito e oferece debates e palestras sobre as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas por órgãos 
públicos e privados para a preservação de acervos histórico-fotográficos local. 

O Dia Nacional do Patrimônio Histórico em Laguna, Santa Catarina, será comemorado com uma 
palestra sobre o Patrimônio Cultural e Participação Social, seguida de debate sobre a Valorização do 
Centro Histórico de Laguna, e exibição do documentário O Vale Tombado. 

O projeto Dia do Patrimônio em Pelotas, no Rio Grande do Sul, promove de 19 a 21 de agosto, 
mais de 120 atividades que envolvem cerca de 50 agentes do patrimônio - muitos são voluntários -, 
19 prédios históricos, com a expectativa de receber 3,6 mil estudantes de 30 escolas municipais. 
Este ano, o tema é Ocupação Feminina e pretende evidenciar as mulheres célebres e anônimas que 
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nasceram ou viveram no município e que fizeram de Pelotas uma cidade múltipla, dinâmica, 
cultural. 

Valorização, reconhecimento e preservação dos patrimônios culturais são o foco das atividades 
programadas para celebrar a IX Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco. Nove cidades 
serão palco da comemoração que inicia no dia 15 e vai até o dia 29 de agosto, em referência ao Dia 
Nacional do Patrimônio Histórico. 

Na Paraíba, a superintendência do estado participa da II Semana do Patrimônio Cultural da 
Parafba, promovida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep). Na oportunidade, acontecerá também o lançamento de um boletim informativo. E, no dia 
19, haverá Formação de Professores: Educação Patrimonial. Já São Raimundo Nonato, no Piauí, 
recebe Simpósio de Gastronomia. O evento de caráter científico será um espaço para o intercâmbio 
de saberes, experiências e práticas no campo da produção acadêmica e científica em níveis e 
tendências diversas. 

http://portal.iphan.gov. br/noticias/detalhes/3764 
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Simpósio sobre Patrimônio 
Material e Imaterial inscreve 

• pesquisas 
t'J Agosto 8, 2018 A acontecejundiai tt O Comments ,. AconteceJundiaí, 

Complexo Fepasa, inscrições abertas, Jundia(, pesquisas, Simpósio sobre 

Patrimônio Material e Imaterial 

Pesquisadores e acadêmicos interessados em apresentar seus 

trabalhos e pesquisas na 6ª edição do Simpósio sobre Patrimônio 

Material e Imaterial, que começa no próximo dia 23 de agosto. 

Newsietter 

Se inscreva em nossa 

newsletter: 

Email* 

Subscribe 

+ Clicadas 
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no Cott)'plexo Fepasa, em Jundiaí, poderão se inscrever para 
-V 

participação no evento até a segunda-feira (13), através do envio de 

resumo pelo e-mail dphc@jundiai.sp.gov.br. 

li 

J ' fls.J.1_ Tradicionat:-.,..Jf-1 
Caxambu~ 

neste sábado (16) 

Festa Julina Jundiaí 

2019 terá show da 

dupla Zé Neto e 

Cristiano 

O Simpósio inicia às 8h30 de quinta-feira e a abertura será feita 

pela Unidade de Gestão de Cultura (UGC), no Complexo Fepasa. O 

evento integra a programação especial do Mês do Patrimônio 

Histórico e Cultural e traz como tema "Patrimônio, Território e 

Diversidade Cultural". A participação é aberta ao público e a 

realização do evento é em parceria do Departamento de 

Patrimônio Histórico com a Faculdade de Tecnologia (Fatec) e da 

Universidade Paulista (Unip) de Jundiaí. 

, Pet Experience terá 

Como forma de ampliar o debate sobre memória e patrimônio em 

suas diversas dimensões e criar espaços de interlocução e de 

produção de conhecimento entre o ambiente acadêmico e a 

Ôsociedade, o evento prossegue em salas diversas do Complexo 

Fepasa na sexta-feira (24) e sábado (25) e contará com lançamentos 

de projetos, conferências, mesas-redondas, visita técnica, 

-exposição de fotos, cine debate e apresentação de trabalhos 

acadêmicos sobre assuntos afins ao tema. Confira a programação 

completa no site 

Trabalhos acadêmicos 

Os trabalhos, nos formatos oral e escrito, devem se enquadrar nos 

eixos temáticos "Patrimônio Imaterial", "Patrimônio Material", 

"Patrimônio Ambiental", "Educação Ambiental e Educação . 

Patrimonial" e "Culturas Populares, Direitos Culturais e Território". 

º
Cada pesquisador poderá apresentar até dois trabalhos, de modo 

que cada trabalho pode ter, no máximo, quatro autores (sendo um 

autor e três coautores). 

O resumo com a proposta de apresentação, objetivos, material, 

métodos, resultados e considerações finais deverá ter, no máximo, 

uma página, obedecendô como configuração: fonte Arial; tamanho 

12; espaçamento 1,5; folha tamanho A4; todas as margens com 2,5 

cm. ~s propostas serão avaliadas pelas comissões organizadora do 

evento e científica, que deverão responder aos proponentes até a 

quinta-feira (16). 

Da Redação 

Fotos:Divulgação 

Relacionado 

a 

• 

• 

• 

atrações tanto para 

donos quanto para 

cães e gatos 

Matheus e Kauan 

abrem a 

programação da 

Festa Julina Jundiaí 

Villa Country 

promove mega arraiá 

corn shows 

sertanejos 

Festa do Caxarnbu e 

do Vinho Artesanal 

começa neste final de 

semana 

Shows sertanejos 

marcam inauguração 

do Seo Bento Pub em 

Jundiaí 

Sexta no Centro faz 

tributo ao Rock na 

Praça do Coreto 

Inscrições abertas 

para 12ª edição do 

Prêmio São Paulo de 

Literatura 

Circo Tihany 

despede-se de Jundiaí 

dia 23 com promoção 

de ingressos 
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lnído » Programação de agosto terá como tetna "Mês do Patrimônio" 

Programação de agosto terá como tema 
"Mês do Patrimônio" 
Publicada em 23/0712018 às 18:26 

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) irá realizar em agosto o Mês do Patrimônio Histórico 
Cultural. Além do anúncio das novidades e lançamentos dos programas, as atrações e 
programação cultural serão todas temáticas, como o Domingo no Parque do dia 12, das 9h às 17h, 
no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), e o Sexta no Centro do dia 17, das 18h 
às 22h na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça do Coreto). 

CONFIRA O SITE DO EVENTO 

A abertura oficial será no dia 04 de agosto, sábado, a partir das 9h, no Centro Jundiaiense de Cultura 
Josefina Rodrigues da Silva (Jorosil), que fica na rua Barão de Jundiaf, 109, Centro. Além da apresentação 
da programação, o evento irá contar também com um debate sobre Políticas Públicas, preservação e 
planejamento urbano no Município, com a mediação de Francisco Carbonari e os debatedores Araken 
Martinho e Antônio Panizza. 

LEIA TAMBÉM 
"Férias na Pinacoteca" segue com nova oficina gratuita 
Documento aP-onta 1656 como criação da vila de Jundiaí 
Jardins do Solar do Barão agora têm wifi Conect@do gratuito 

Programação será também integrada com eventos do Compac e do 6° Simpósio 
de Patrimônio Material e Imaterial 



1 ' 

' 
1 

1 

1 

1 

1,i,umu19 Pn,gram- •• "'°"'° tera como lama "MêS •• Patnmon,0-1 ""'""' '"""~' 1 =~ 
Novt.rlades 

~orno parte do Mês do Patrimônio, a UGC irá também lançar os seguintes programas: o Pas ~ Cultural "Guardiões do Patrimônio", que será realizado em parceria com a Unidade de Gel <le-- •· 
Educação (UGE) e incentivará a visitas dos alunos aos equipamentos públicos municipais; o "Patrimônio 
360", que promoverá as visitas virtuais aos equipamentos culturais, como já está disponível ao Museu 
Histórico e Cultural - Solar do Barão desde novembro do ano passado; e o programa "E também por 
mim Jundiaí tornou-se grande", numa pareceria coma TVTEC, que irá colher depoimentos de 
personalidades de destaque em Jundiaí. 

Também integradas ao Mês do Patrimônio estarão a Conferência Municipal de Cultura, que será 
realizada no Complexo Fepasa nos dias 1 O e 11 de agosto, e o 6° Simpósio de Patrimônio Material e 
Imaterial, nos dias 23, 24 e 25 de agosto, em parceria com a Faculdade de Tecnologia de Jundiaí (Fatec) 
e Universidade Paulista (Unip), também no Complexo Fepasa. Para o Simpósio, serão aceitas em bre, 
inscrições para pesquisadores interessaçfos em apresentar seus trabalhos científicos. 

Fazem também parte da programação de discussões e palestras da programação uma reuniao 
ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac) com o tema "Reconhecimento dos 
Processos Imateriais", no dia 07, às 19h, na Sala 81 do Complexo Fepasa; a Câmara Técnica conjunta da 
UGC com o Compac, com discussão das Zonas Especiais de interesse histórico cultural do Plano Diretor 

Ô Municipal, no dia 14, em local e horário a definir; e uma palestra sobre "O direito ao passado: Memória, 
Patrimônio Histórico e Cidadania", com a professora dr. Ângela Salvadori, na Sala dos Relógios do 
Complexo Fepasa, no dia 16, a partir das 19h30. 

Q 

Já no domingo (26), a partir das 1 Oh, será realizada a segunda edição do Passeio Ciclístlco da Rota 
Turística Centro Histórico, lançada no ano passado. 

O encerramento da programação será no dia 31 de agosto, às 1 Oh, com a "Viagem Fantástica pelo 
Teatro Polytheama". Os Interessados no passeio encenado pelo teatro centenário devem se inscrever 
gratuitamente no telefone 4586-2472. 



1LtunLuT1, Programação de agosto terá como tema "Mês do Patrimônio" 1 Cultura Jundial ~S 

Nt\ dia 26, será realizada a segunda edição do !)asseio Ciclístico da Rota Turística Centro Histórico, lan ad 
..._ · no ano passado ,,, 

Assessoria de Imprensa 
Fotos: Arquivo PMJ 

Publicada em 23/07/2018 • Leia mais sobre 6° Simgósio de pattimônio Material e Imaterial. Centro 
Jundiaiense de Cultura Josefina Rodrigues da Silva (Jorosil), Complexo FeP-aSa. Conferência MuniciP-al de 
Cultura, Conselho MuniCiP-al do Patrimônio Cultural (Com~), Cultura. ~nartamento de Patrimônio 
Histórico (DPH), Domingo no Pargyg. Mês do Patrimônio Histórico e Cultural. Mês do Patrimônio Histórico e 
Cultural 2018, Sexta no Centro 

Share Share Tweet Share Share 

O 
Link original: https·://cultura.jundiai.sp.gov.br/2018/07/programacao-cultural-de-agosto-tera-como
terna-rnes-do-patrimon io/ 
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12/07/2019 •. Visita a equipamentos históricos e passaporte cultural marcam Simpósio - Café Uiàno 
~, 

12 c:-Julho de 2019 

Últi~os: Campanha do Agasalho segue aquecendo Barueri 
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CIDADES v COTiDIANO CULTURA E LAZER EDUCAÇÃO NEGÓCIOS ESPOR~ 

OBRAS SAÚDE SEGURANÇA PÚBUCA 

Cidades Cultura e Lazer JUND!AÍ 

Visita a equipamentos históricos e passaporte 
cultural marcam Simpósio 



1.!1Uf/:.!U19 .. Visita a equipamentos históricos e passaporte cultural marcam Simpósio- Café Diário 

. Ri;hard Mian Filho é estudante de Arquitetura e analista de PCP; logo que soube da pr po~fa.........,.,..__ 

/ sobre a visita técnica, procurou mais informações. "Na faculdade tenho matérias ah~ 

Patrimônio Histórico. Nada melhor do que conhecer melhor a minha cidade, reviver a sua 

história pelas construções e a riqueza em cada detalhe. Achei a proposta muito interessante e 

necessária para a formação, seja qual for a profissão desempenhada." 

~ Projeto da PM oferece aulas de jiu-jitsu para crianças 

Alunos fazem experiências vendados para entender dificuldades de colegas cegos~ 

Equilíbrio fiscal do 
Município é destacado 
em audiência pública 

Nova UBS das Tulipas é 
entregue à população 

~pyright © 2019 Café Diário. Todos os direitos reservados. 
{_ \ma: ColorMag por ThemeGr,ill. Powered by WordPress. 

Programação Esportiva 
deJundiaí 

f - @) 
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Jornal de Jundiaí I b!tQs://www.ij.com.br 
JUNDIAT 

Mês do Patrimônio terá atividades especiais em 
Jundiaí; veja a programação 
DA REDAÇÃO 130/07/2018105:02 

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) irá realizar em agosto o Mês do Patrimônio Histórico e 
Cultural. Além do anúncio das novidades e Lançamentos dos programas, as atrações da 
programação cultural serão todas temáticas, como o Domingo no Parque do dia 12, das 9h às 17h, 
no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), e o Sexta no Centro do dia 17, das 18h 
às 22h na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça do Coreto). 

Debate e A abertura oficial será no .dia 4 de agosto, sábado, a partir das 9h, no Centro Jundiaiense de Cultura 
Josefina Rodrigues da Silva (Jotosil}, que fica na rua Barão de Jundiaí, 109, Centro. Além da 
apresentação da programação, o evento irá contar também com um debate sobre políticas 
públicas, preservação e planejamento urbano no Município, com a mediação de Francisco 
Carbonari e os debatedores Araken Martinho e Antônio Panizza. 

Novidades 
Como parte do Mês do Patrimônio, a UGC irá também lançar os seguintes programas: o Passaporte 
Cultural "Guardiões do Patrimônio", que será realizado em parceria com a Unidade de Gestão de 
Educação (UGE) e incentivará a visitas dos alunos aos equipamentos públicos municipais; o 
"Patrimônio 360", que promoverá as visitas virtuais aos equipamentos culturais, como já está 
disponível ao Museu Histórico e Cultural - Solar do Barão desde novembro do ano passado; e o 
programa "E também por mim Jundiaí tornou-se grande~ numa pareceria coma TVTEC, que irá 
colher depoimentos de personalidades de destaque em Jundiaí. Também integradas ao Mês do 

Ô 
Patrimônio estarão a Conferência Municipal de Cultura. que será realizada no Complexo Fepasa 
nos dias 10 e 11 de agosto, e o 6° Simpósio de Patrimônio Material e Imaterial, nos dias 23, 24 e 
25 de agosto, em parceria com a Faculdade de Tecnologia de Jundiaí (Fatec) e Universidade 
Paulista (Unip), também no Complexo Fepasa. Para o Simpósio, serão aceitas em breve inscrições 
para pesquisadores interessados em apresentar seus trabalhos científicos. 

Câmaras técnicas 
Fazem também parte da programação de discussões e palestras da programação uma reunião 
ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac) com o tema "Reconhecimento 
dos Processos Imateriais", no dia 7, às 19h, na Sala B1 do Complexo Fepasa; a Câmara Técnica 
conjunta da UGC com o Compac, com discussão das Zonas Especiais de interesse histórico cultural 
do Plano Diretor Municipal, no dia 14, em Local e horário a definir; e uma palestra sobre "O direito 
ao passado: Memória, Patrimônio Histórico e Cidadania", com a professora Drª. Ângela Salvadori, na 
Sala dos Relógios do Complexo Fepasa, no dia 16, a partir das 19h30. Já no domingo (26), a partir 
das 10h, será realizada a segunda edição do Passeio Ciclístico da Rota Turística Centro Histórico, 
Lançada no ano passado. O encerramento da programação será no dia 31 de agosto, às 10h, com a 
"Viagem Fantástica pelo Teatro Polytheama". Os interessados no passeio encenado pelo teatro 
centenário devem se inscrever gratuitamente no telefone 4586-2472. 
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Link original: httgs://www.jj.eom.br/jundiai/mes-do-gatrimonio-tera-atividades-esgeciais-em
jundiai-veja-a-Rrogramacao/ 
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Cultura dedica o mês ao 
Patrimônio Histórico de 
Jundiaí 

JlJll!.Q!8[ 

º~º Noites Frias é 
intensificada, mas maioria se 
recusa abrigos 

~ 

Jantar do Comércio premiará 
.Dãtsmues do Ano e Caixeiro
lli.ajante 

~ 
Feiccad será aberta na P-róxima 
guinta com 60 expositores 

~ 
Casos de dengue caem 88%, 
mas cuidados P.ermanecem 

~ 

Meio Ambiente da OAB Jundiaí 
aP.resenta proj~para setor 

J.!.lliQJ8f 

EQ.lytheama terá ar 
condicionado e aQfação._dg 
~ 

~ 

Comédia com Miguel Falabella 
ch~a ao Teatro Pofytheama 
.@lllilgosto 

EM PREGOS .l!l.!E!;YA,lliMQ!A[ 

Lojas do outlet Premium está 
com novas vagas de emgmgo 
abertas 

~ 

Férias no Pargue: confira 
prQgramaÇiio completa das 
oficinas e atMdades 

JUNDIAÍ 

Cultura dedica o mês 
ao Patrimônio 

Histórico de Jundiaí 
By Novo Dia Notícias on 30 de julho de 2018 

De 4 a 31 de agosto, a Unidade de Cultura de Jundiaí promove o 
Mês do Patrimônio Histórico e Cultural. A abertura será no Centro 
Jundiaiense de Cultura Josefina Rodrigues da Silva, a panir das 9 
horas, com a apresentação de atividades, além debate sobre 
Políticas Públicas, Preservação e Planejamento Urbano no 
Município. 

Entre as atividades estão: o Passaporté Cultural Guardiões do 
Patrimônio, que visa incentivar as visitas dos alunos aos 
equipamentos públicos. Já o programa E também por mim Jundiaí 
tomou-se grande vai colher depoimentos de personalidades de 
destaque em Jundiaí e o Patrimônio 360, promove visitas virtuais 
aos espaços culturais. 

Leia também: ~uisa revela: casamento toma casais mais 
antissociais 

Para o diretor do Departamento de Patrimônio Histórico, William 
Roberto Soares Paixão, o simpósio tem por finalidade a 

ES OERAI. ARTE & LAZER ARTIGOS EMPRIEC:0S TV SANCA ViRTIJA!.. 
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Prefeitura de Jundiaí f www.jundiai.sp.gov.br 

Debate abre atividades do Mês do 
Patrimônio 
Publicada em 03/08/2018 às 14:17 

O, 

Debate de abertura da programação do Mês do patrimônio será no auditório do Jorosil 

A Unidade de Gestão de Cultura abre neste sábado (04) o Mês do Patrimônio Histórico e Cultural. a 
partir das 9h, com um café da manhã e apresentação da programação, além do debate "Políticas 
públicas e seus reflexos na preservação do Patrimônio Cultural", sobre o resgate das memórias do 

Ô planejamento urbano no Município. O evento do Departamento de Patrimônio Histórico será realizado 
no auditório do Centro Jundiaiense de Cultura Josefina Rodrigues da Silva Oorosil), na rua Barão de 
Jundiaí, 109, Centro, onde fica a Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes. A mediação do debate 
será feita pelo professor Francisco Carbonari, com a participação dos especialistas Araken Martinho e 
Antônio Panizza. 

LEIA TAMBÉM 
Academia de música tem bolsas de estudo para alunos da rede pública 
Orgyestra Municipal realiza concerto gratuito 

Programação 
A programação do evento contará ainda com atrações temáticas em diversos locais e eventos no 
Município. Na terça-feira (07), às 19h, s sala B 1 do Complexo Fepasa recebe a reunião ordinária do 
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac}, sobre reconhecimento de processos imateriais. 

Já na sexta-feira (1 O), das 19h30 às 22h, e no sábado (11 ), das 8h30 às 17h, o Conselho Municipal de 
Política Cultural (CMP(), com os apoíos da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) e da TV TEC, realiza 
também no Complexo Fepasa a terceira edição da Conferência Municipal de Cultura, que tem como temas 
a participação dos artistas nas políticas públicas e a importância da Cultura na economia municipal. 

........._. _ _.,-c. .. .-.Jt .... t ...,~ ~.~ ........ " .......... ·-~·-~- .é.,. 
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fls,.i,,:0:--

No domingo (12), das 9h às 17h, o Domingo no Parque no Parque da Uva, e na sexta-feira (1 ?li das 1 
22h, o Sexta no Centro na Praça do Coreto também integram a sua programação temática. L-----
Na terça-feira (14), o Complexo Fepasa recebe também uma Câmara Técnica da UGC, do Departamento de 
Patrimônio Histórico (DPH) e do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), sobte Zonas 
especiais de interesse histórico cultural do Plano Diretor Municipal. 

Já na quinta-feira (16), às 19h30, a professora Dra. Maria Ângela Borges Salvadori, da Faculdade de 
Educação da USP, realiza a palestra: "O direito ao passado: Memória, Patrimônio Histórico e Cidadania", 
também no Complexo Fepasa. 

O Complexo recebe ainda, na quinta (23), sexta-feira (24) e sábado (25), o 6° Simpósio de Patrimônio 
Material e Imaterial. 

O Mês do Patrimônio terá ainda com o segundo Passeio Ciclístico Rota Turística Centro Histórico, no 
domingo (26), às 1 Oh, e com o tour encenado da "Viagem Fantástica pelo Teatro Polytheama", a partir das 
1 Oh, com agendamento pelo telefone 4586-2472. 

Q Assessoria de Imprensa 
Foto: Arquivo PMJ 

Link original: https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2018/08/03/debate-abre-atividades-do-mes-do-patrimonio/ 
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lVTEC News I http://Mecjundiai.eom.br/news 

Mês do Patrimônio tem palestra com 
historiadora da USP 

Ô Publicada em 14/08/2018 às 08:15 

o 

A Sala dos Relógios do Cõmplexo Fepasa recebe nesta quinta-feira (16), às 19h30, a palestra "O direito 
ao passado: Memória, Patrimônio Histórico e Cidadania". O evento com a historiadora e professora 
Maria Ângela Borges Salvadori, da Faculdade de Educação da USP, integra a programação do Mês do 
Patrimônio Histórico e Cultural. 

Complexo Fepasa fica na Av. União dos Ferroviários, 
nº1760 

"Entendendo que a preservação é quem garante o direito ao passado, no encontro será tratada a 
importância cada vez maior desse direito numa sociedade presentista, que rompe com os vínculos do 
passado em um ritmo sempre mais frenético. Trataremos das definições de conceitos, do histórico das 
políticas públicas de preservação e dos contextos nacional e local", afirma Maria Ângela. 

Mais programação 
A programação especial do evento promovido pela UGC segue até o dia 31 deste mês, com Sexta no 
Centro (17 de agosto, das 18h às 22h), o 6° Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial (23, 24 e 25 
de agosto), o 2° Passeío Ciclístico pela Rota Turística do Centro Histórico (26 de agosto, a partir das 1 Oh) 
e a Viagem Fantástica pelo Teatro Polytheama (31 de agosto, às 1 Oh}. A programação pode ser 
consultada no hotsite do evento. 
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Início » Simpósio debate preservação de patrimônios e memória 

Simpósio debate preservação de 
patrimônios e memória 
Publicada em 23/08/2018 às 15:48 

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) abriu na manhã desta quinta-feira (23) o 6° Simpósio sobr 
Patrimônio Material e Imaterial. Com o tema "Patrimônio, Território e Diversidade Cultural", es· 
edição integra as ações do Mês do Patrimônio Histórico e Cultural e é uma realização do 
Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) com a 
Universidade Paulista (Unip) de jundiaí e com a Faculdade de Tecnologia (Fatec), em cujo auditório a 
cerimônia foi realizada. 

o LEIA TAMBÉM 
Está definida a P-rogramação da Semana da Pátria 2018 
Abertura da Feira Científico-Cultural lota Pargue da Uva 
"Passagorte Cultural" aP-resenta P-atrimônios gara as crianças 

o 

Mais de 70 pessoas, entre acadêmicos, estudantes e entusiastas participaram da 
abertura nesta quarta-feira (23) 

Entre os mais de 70 participantes, as alunas do curso de Eventos da Fatec Marina Barateia e Gabriela 
Espinel viram no evento uma possibilidade de complementar assuntos já tratados em aula. "Fazem 
parte da nossa grade curricular os cursos de gestão de patrimônios e de projetos. O ambiente do 
simpósio ajuda ainda mais a agregar as discussões acadêmicas e é importante a participação dos 
alunos num evento que a faculdade também promove", esclarece Gabriela. 

CONFIRA AS FOTOS DO MÊS DO PATRIMÔNIO 
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ô 

Representando o prefeito Luiz Fernando Machado, o gestor da UGC, Marcelo Peroni, destac u t1a5 -
partici~ção do público jovem e a importância de se ter um mês inteiro para discutir a preservaç do Ço = 
pa~imônio. "Cada vez mais eu rne convenço de que a decisão do prefeito de transferir, em 2017, a Wl,;I.,___. 
pira este Complexo Fepasa foi acertada. Se não ressignificarmos o olhar para o patrimônio, bem como 
o seu uso, podemos revitalizar os espaços, mas logo em seguida, sem uso e ocupação, eles voltam ao 
abandono. Ern pouco mais de um ano já demos passos importantes. Prova disso é o sucesso já 
alcançado em tão pouco tempo pelo P-rograma PassaP-orte Cultural - Guardiões do Patrimônio e os 
mais de mil artistas que, semanalmente, fazem gratuitamente uso deste espaço". 

Gabriela e Marina pretendem participar de mais atividades do 
Simpósio 

Após a abertura, a conferência inaugural do s·impósio teve como tema "Museologia e Patrimônio 
Ferroviário em Portugal", com o Prof. Dr. Fernando Pimenta (Universidade de Coimbra), que fez suas 
considerações por Skype diretamente de suêl casa na Ilha da Madeira. 

O evento prossegue em salas diversas do Complexo Fepasa durante esta quinta (23) até o sábado (25) e 
contará corn lançamentos de projetos, conferências, mesas-redondas, visita técnica, exposição de fotos, 
cine debate e apresentação de trabalhos acadêmicos. A..grogramação comP-leta gode ser consultada 

Ô online. 

Também compuseram a mesa-diretora nesta quinta-feira (23) o diretor do DPH, William Paixão; o 
diretor da Fatec Jundiaí, Francesco Bordignon; a responsável pelo curso de Arquitetura da Unip, a 
professora Valéria de Paiva, representando a direção da universidade; o presidente do Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), Antônio Bezerra. O presidente da Câmara Municipal, o 
vereador Gustavo Martinelli, foi representado por um assessor. 
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Simpósio debate preservação de patrimônios e memória I Cultura Jundiaí 

Como novidade, conferência inaugural do Simpósio foi feita à distância 

Assessoria de Imprensa 
Fotos: Fotógrafos PMJ 

s.2-5 \ 
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Publicada em 23/08/2018 • Leia mais sobre 6º SimP-ósio de Patrimônio Material e Imaterial. Cultura. 
Degartamento de Patrimônio Histórico (DPH), Faculdade de Tecnologia de Jundiaf (Fatec), Mês do 
Patrimônio Histórico e Cultural, Universidade Paulista (UniP.l 

Share Share Tweet Share Share 

Link original: https://cultura.jundiai.sp.gov.br/2018/08/simposio-debate-preservacao-de-patrimonios-e
memoria/ 
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QUINTA-FEIRA (17) - Museu Histórico e Cultural de Jundiaí (Solar do Ba 
18h30 - Abertura solene; 

- Conferência de abertura: "A importância da adoção de políticas públicas 
voltadas à preservação, recuperação e manutenção do patrimônio histór 
Brasil", com o superintendente do Iphan, Victor Hugo Mori; 

- Coquetel nos jardins do Solar do Barão, com apresentação musical. 

SEXTA-FEIRA (18) - Complexo Fepasa e Pinacoteca Diógenes Duarte Pa 

08h00 - Mesa redonda: Patrimônios Imateriais no Espaço Urbano - Culturas 
às 10h indígenas na expansão da ferrovia, Culturas populares no espaço urbanc 

Patrimônios Imateriais registrados em Jundiaí. 
Complexo Fepasa - Sala dos Relógios 

10h30 - Mesa redonda: Patrimônio Material Edificado. 
às 12h Complexo Fepasa - Sala dos Relógios 

10h30 - Mesa redonda: Línguas minoritárias italianas em Jundiaí. 
às 12h Complexo Fepasa - Sala 81 

13h30 - Mesa redonda: Patrimônio histórico e cultural nas suas múltiplas dimens 
às 15h Patrimônio Ambiental e Patrimônio Arqueológico. 

Complexo Fepasa - Sala Bl 

13h30 - Patrimônio Ferroviário 
às 15h Complexo Fepasa - Sala dos Relógios 

15h30 -Apresentação de trabalhos 
às 18h Complexo Fepasa - Sala dos Relógios e Sala Bl 

08h00 - Festival de Food Trucks 
às 2 lh Estacionamento do Complexo Fepasa 

08h00 - Jundiaí feito à Mão e Associação de Mulheres Indígenas de Icatu 
às 18h Estacionamento do Complexo Fepasa 

SÁBADO (19) - Vários locais 

08h00 - Lançamento oficial da Rota Turística Centro Histórico 
Pinacoteca Diógenes Duarte Paes 

10h00 - Viagem Fantástica ao Teatro Polytheama 
Teatro Polytheama 

~OhOO - Festival de f "º? trucks (até às 16 horas) 

as 16h Estacionamt\.._,10 Complexo Fepasa 
Q01'?.; ,,....--
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5° Simpósio sobre Patrimônio recebe 
trabalhos acadêmicos a partir desta quarta 
(21) 
Publicada em 21/06/2017 às 18:36 

A Unidade de Gestão da Cultura promove nos dias 17, 18 e 19 de agosto o sà Simpósio sobre 
Patrimônio Material e Imaterial, cujo tema será "Cidade, Memória e Patrimônio". Para a discussão nos 
eixos temáticos, além de educação patrimonial, ambiental e arqueológica, a organização recebe a 
partir desta quarta-feira (21) os trabalhos de pesquisadores e interessados sobre o assunto. 

Realizado em parceria com a Fatec e a Unip, o simpósio contará com mesas redondas, visitas e atividades 
culturais, além das apresentações de trabalhos, e visa ampliar o debate sobre memória e patrimônio no 

C)espaço da cidade, além de criar oportunidades de interlocução e produção de conhecimento entre 
pesquisadores e interessados. 

o 

LEIA TAMBÉM 

Plataforma de Educação e Cultura promove 'horas de estudos' no Complexo Fepasa 
Festival 'O Som das Cordas' traz música instrumental para a cidade 

Além do Complexo Fepasa, também os jardins do Solar do 
Barão e a Pinacoteca recebem a programação de eventos 

"Entendemos que somente a partir do conhecimento é que se desenvolve o gosto pela manutenção do 
patrimônio. E, para isso, contamos com a participação acadêmica na programação", avalia o diretor de 
Patrimônio Histórico, William Paixão. "Jundiaí possui uma das maiores áreas de tombamento ambiental, 
que é a Serra do Japi. Queremos, portanto, incluir a preservação ambiental na pauta de discussões, 
inclusive de áreas no espaço urbano da cidade", completa. 

Os interessados em submeter seus trabalhos devem enviar para os e-mails dphc@jundiai.sp.gov.br ou 
rccaryalho@jundiai.sp.gov.br um resumo expandido com o eixo temático escolhido, o título do trabalho, 
titulação do autor e vínculo institucional dos autores (no máximo quatro por trabalho), com formatação: 
fonte Arial tamanho 12, espaçamento 1,5, folha A4, margens com 2,5 centímetros, entre 700 e 1000 
palavras. No resumo devem constar uma situação-problema, objetivos, metodologia, referências e 
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Simpósio sobre Patrimônio define eixos para 
envio de trabalhos acadêmicos 
Publicada em 25/07/2017 às 17:10 

Apresentação dos trabalhos selecionados acontecerão no dia 
18 de agosto, na Sala dos Relógios 

O Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial, que traz como tema "Cidade, Memória e 
Patrimônio", definiu os quatro eixos temáticos de discussão desta sua quinta edição. Pesquisadores, 
acadêmicos e demais interessados em enviar trabalhos para o Simpósio devem fazê-lo até o dia 4 de 
agosto, adequando-os aos seguintes eixos: Patrimônio Imaterial, Patrimônio Material, Patrimônio 
Ambiental e Educação Ambiental e Educação Patrimonial. 

LEIA TAMBÉM 
Ô 'Cultura nos Parques' estreia com música e teatro 

Promovido pela Unidade de Gestão da Cultura, o Simpósio será promovido nos dias 17, 18 e 19 de agosto 
e trabalhos selecionados compõem a programação do dia 18 de agosto, na Sala dos Relógios do Complexo 
Fepasa. Entre as novidades desta edição, além do Complexo Fepasa, também os jardins do Solar do Barão, 
recentemente reabertos, e a Pinacoteca recebem a programação de eventos. 

Confira os eixos temáticos: 

» Patrimônio Imaterial: estudos que buscam registrar e refletir sobre a construção de narrativas de 
pertencimento, valorizando o universo singular das identidades e das memórias locais e institucionais, 
além de colocar em pauta as políticas e iniciativas pontuais que valorizam'os espaços, as práticas culturais 
e o patrimônio histórico da cidade de Jundiaí e região, vinculados aos saberes, celebrações, modos de 
fazer, viver, criar e difundir formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, cuja concretude 
se estabelece em lugares de memória e/ou em territórios de práticas culturais coletivas; 

» Patrimônio Material: estudos que tratam de maneira mais ampla das criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; das obras, objetos; documentos, edificações, além dos conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, científico e tecnológico. Sendo os bens 
culturais tombados como patrimônio material categorizados como imóveis (cidades históricas, sítios 
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arqueológicos e paisagísticos e bens indiViduais) e como móveis (coleções arqueológicas, ace~ 
museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos), 
espera-se que este eixo temático possa viabilizar a discussão sobre a complexidade e multiplicidade do 
patrimônio histórico contemplando a diversidade dos grupos que formam o tecido social e as diferentes 
maneiras de ocupação do espaço; 

» Patrimônio AmQiental: estudos que tratam do patrimônio ambiental ou natural formado por 
monumentos naturais constituídos nas suas formações físicas e biológicas, formações geológicas e 
geográficas, além de sítios naturais. Esperam-se, para este eixo, pesquisas e discussões relativas à 
proteção ao melo ambiente, articulada ao patrimônio histórico, ao patrimônio arqueológico, à diversidade 
cultural e às populações tradicionais, ao desenvolvimento sustentável contemplando a paisagem e a 
necessária articulação entre direitos culturais e direitos ambientais; 

» Educação Ambiental e Educação Patrimonial: trabalhos que apresentem e discutam a necessidade e as 
possibilidades de trabalhar o Patrimônio Cultural e Ambiental nas escolas e nos espaços de lazer e 
entretenimento, problematizando a superação da dicotomia historicamente construída entre cultura e 
natureza. 

Considerando-se o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que não é possível 

º
dissociar direitos culturais dos direitos ambientais, este eixo contempla os processos educativos formais e 
não formais que priorizam o conhecimento, a preservação e a apropriação individual e coletiva do bens 
culturais que sejam portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade, bem como pressupõe estudos que possam discutir o processo de produção e 
difusão da compreensão social e histórica das maneiras como lidamos com a natureza e com o meio 
ambiente. 

Realizado em parceria com a Fatec e a Unip, o simpósio contará com mesas redondas, visitas e atividades 
culturais, além das apresentações de trabalhos, e visa ampliar o debate sobre memória e patrimônio no 
espaço da cidade, além de criar oportunidades de interlocução e produção de conhecimento entre 
pesquisadores e interessados. 

Os interessados em apresentar seus trabalhos devem enviar para os e
mails dphc@jundiaj.sp.gov.br ou rccarvalho@jundiai.sp.gov.br um resumo expandido com o eixo 
temático escolhido, o título do trabalho, titulação do autor e vínculo institucional dos autores (no máximo 
quatro por trabalho), com formatação: fonte Arial tamanho 12, espaçamento 1,5, folha A4, margens com 
2,5 centímetros, entre 700 e 1000 palavras. No resumo devem constar uma situação-problema, objetivos, 

O metodologia, referências e resultados parciais ou finais dos estudos. Cada autor pode participar com até 
dois trabalhos, sendo coautor do segundo. Uma comissão científica fará a avaliação e a divulgação dos 
aprovados ocorrerá por e-mail aos inscritos até 8 de agosto. 

Assessoria de Imprensa 
Foto: Arquivo PMJ 

Link original: http://www.jundiai.sp.gov.br/noticias/2017/07/25/simposio-sobre-patrimonio-define-eixos
para-envio-de-trabalhos-academicos/ 
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5° Simpósio sobre Patrimônio Material e 
Imaterial 
Publicada em 01/08/2017 às 15:00 

Data 

quinta-feira 
(17) 

quinta-feira 
(17) 

sábado (19) 

Horário 

18h30 

das 8h às 
10h 

Local 

, Museu Histórico e 
1 
: Cultural - Solar do 
1 Barão 

' Rua Barão de Jundiaí, 
762, Centro 

· Complexo Fepasa -
' Sala dos Relógios 

' 
, Avenida União dos 
Ferroviários, 1760 

. 1 

, das 1 Oh30 , Complexo Fepasa -
às 12h : Sala dos Relógios 

~ ~··~•·•·•··••~ + + -~ .• ., .• ,.,n.,._ ,,. ...._, ___ ""'" ·• .,., .,,_ •·- + ., 

1 : 

1 das 1 Oh30 ; Complexo Fepasa -
; às 12h Sala B1 
\_ --~ .. n,,,.,, ~-·~ .. ~-,·~ • •· ~ ,~,.~ ~ -- ,_ -~-·~• - ,... + 

; das 13h30 , Complexo Fepasa -
às 15h ; Sala B1 

' 

Atividade 

· » Abertura Solene; 

' » Conferência de abertura: "A importância da 
, adoção de políticas públicas voltadas à 
, preservação, recuperação e manutenção do 
patrimônio histórico no Brasil", com o 

: superintendente do lphan, Victor Hugo Mori; 

» Coquetel nos jardins do Solar do Barão, com 
'. apresentação musical; 

Mesa redonda: Patrimônios Imateriais no Espaço 
Urbano - Culturas indígenas na expansão da 
ferrovia, Culturas populares no espaço urbano 

, e Patrimônios Imateriais registrados emJundiaí 

+ ~ .• • 

· Mesa redonda: Patrimônio Material Edificado 
' 

: Mesa "Línguas minoritárias italianas em Jundiaí" 

1 Mesa redonda Patrimônio histórico e cultural nas 
; suas múltiplas dimensões: Patrimônio Ambiental 
e Patrimônio Arqueológico 

das 13h30 : Complexo Fepasa - ! Patrimônio Ferroviário 
às 1 Sh ; Sala dos Relógios 

· das 1 Sh30 : Complexo F~p~sa - ; Apresentação de trabalhos 
1 às 18h ; Sala dos Relog1os e 

das 8h às 
21h 

'Sala B1 

Estacionamento do 
Complexo Fepasa 

manhã e · Estacionamento do 
tarde : Complexo Fepasa 

Festival de Food Trucks 

, Jundiaí feito à Mão e Associação de Mulheres 
· Indígenas de lcatu 

8h Centro Jundiaiense de , Lançamento Oficial da Rota Turística Centro · 
Cultura Josefina · Histórico 
Rodrigues da Silva 



ô 

ô 

; Rua Barão de Jundiaí, 

109 

; Teatro Polytheama 

1 Oh , Rua Barão de Jundiaí, 
: 178 

' Viagem Fantástica ao Polytheama 

' ' l das 1 Oh às · Estacionamento do : Festival de Food trucks 
16h Complexo Fepasa 

,, • ., ,.~,~• .--·• ~ - ,. • ., ~,• -- ~--~'·.,·•·• "··~-·., .__ - ••,__.. • n ~. f _.,_ -~ ·•" 

Link original: http://www.jundiai.sp.gov.br/noticias/2017/08/01 /So-simposio-sobre-patrimonio-material-e

imaterial/ 
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Simpósio sobre Patrimônio recebe 
apresentações até sexta (4) 
Publicada em 01/08/2017 às 16:46 

,, 

Tema da edição deste ano é "Cidade, Memória e Patrimônio" 

Pesquisadores, acadêmicos e demais interessados em apresentar trabalhos no Simpósio sobre 
Patrimônio Material e Imaterial devem efetuar o envio de material até esta sexta-feira (4). Promovida 
pela Unidade de Gestão de Cultura em parceria com a Fatec e Unip, a 5ª edição do evento está com a 
programação pronta para os dias 17, 18 e 19 de agosto e traz como tema "Cidade, Memória e 
Patrimônio". 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA 

Entre as novidades da iniciativa, além do Complexo Fepasa, também os jardins do Solar do Barão, 
recentemente reabertos, e a Pinacoteca recebem programação, que inclui abertura solene com a 
participação do superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (lphan) São 
Paulo, Victor Hugo Mori; mesas redondas; apresentação de trabalhos; lançamento da rota turística do 



Centro Histórico; a volta do programa "Viagem Fantástica ao Teatro Polytheama"; além de um festival 
food trucks e da participação dos artesãos do Jundiaí feito à mão e da Associação de Mulheres Indígenas 
de lcatu no estacionamento do Complexo Fepasa. 

LEIA TAMBÉM 
Programação do Polytheama tem música, teatro e literatura 

Os trabalhos serão apresentados na tarde do dia 18 de agosto, na Sala dos Relógios do Complexo Fepasa, 
e devem estar de acordo com os quatro eixos temáticos propostos pelo Simpósio: Patrimônio Imaterial, 
Patrimônio Material, Patrimônio Ambiental e Educação Ambiental e Educação Patrimonial. 

O envio das propostas deve ser feita para os e
mails dphc@jundiai.sp.gov.brou rccarvalho@jundiai.sp.gov.br. contendo um resumo expandido com o 
eixo temático escolhido, o título do trabalho, titulação do autor e vínculo institucional dos autores (no 
máximo quatro por trabalho), com formatação: fonte Arial tamanho 12, espaçamento 1,5, folha A4, 
margens com 2,5 centímetros, entre 700 e 1000 palavras. No resumo devem constar uma situação
problema, objetivos, metodologia, referências e resultados parciais ou finais dos estudos. 

ô<;_ada autor pode participar com até dois trabalhos, sendo coautor do segundo. Uma comissão científica 
fará a avaliação e a divulgação dos aprovados ocorrerá por e-mail aos inscritos até 8 de agosto. 

ô 

Assessoria de Imprensa 
Foto: Arquivo PMJ 

Unk original: http://www.jundiai.sp.gov.br/noticias/2017 /08/01 /simposio-sobre-patrimonio-recebe
apresentacoes-ate-sexta-4/ 
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Simpósio discute preservação do patrimônio 
histórico 
Publicada em 16/08/2017 às 16:34 

A 5ª edição do Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial, cujo tema é "Cidade, Memória e 
Patrimônio", terá sua cerimônia de abertura nesta quinta-feira (17), às 18h30, no Museu Histórico e 
Cultural de Jundiaí - Solar do Barão. Na ocasião, será realizada uma cónferência com o 
superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (lphan) São Paulo, Victor 
Hugo Mori, que irá abordar a importância da adoção de políticas públicas voltadas à preservação, 
recuperação e mar:1utenção do patrimônio histórico no Brasil. 

Por inciativa do Departamento de Patrimônio Histórico da Unidade de Gestão de Cultura, dentre as 
novidades desta edição, o Simpósio terá pela primeira vez uma programação que se estende para além do 

Qomplexo Fepasa, como os jardins do Solar do Barão e o Teatro Polytheama, e conta com a participação 
de representante do lphan. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA 

A programação do simpósio prossegue no Complexo Fepasa na sexta-feira (18), às 1 Oh30, com o 
lançamento da Rota Turística Centro Histórico no Complexo Fepasa. Numa parceria entre as Unidades 
de Gestão de Cultura e de Agro negócio, Abastecimento e Turismo, a rota conta com cerca de 100 pontos 
de interesse localizados na região central da cidade. 

Além do Complexo Fepasa, também os jardins do Solar do Barão e o Teatro Polytheama recebem programação 



UJ 

LEIA TAMBÉM 
Sexta no Centro será no dia 2S com tema geek e nerd 

Ainda na sexta-feira (18), das 8h às 18h, a programação segue com mesas redondas, apresentação de 
trabalhos acadêmicos, feira de artesanato com os artistas do programa Jundiaí feito à Mão e da Associação 
de Mulheres Indígenas de lcatu, além de um festival de food trucks no estacionamento do Complexo. 
Fazem parte da programação as seguintes mesas redondas: 

» Às 8h, "Patrimônios Imateriais no Espaço Urbano - Culturas indígenas na expansão da ferrovia, Culturas 
populares no espaço urbano e Patrimônios Imateriais registrados em Jundiar'; 

» Às 1 Oh30, "Patrimônio Material Edificado" e "''Línguas minoritárias italianas em Jundiaí"; 

» Às 13h30, "Mesa redonda Patrimônio histórico e cultural nas suas múltiplas dimensões: Patrimônio 
Ambiental e Patrimônio Arqueológico" e ,;Patrimônio Ferroviário"; 

» Das· 15h30 às 18h, Apresentação de trabalhos Acadêmicos"; 

O encerramento da programação do Simpósio será no sábado (19), com a volta da Viagem Fantástica ao 
Polytheama, às 1 Oh. O festival de food trucks no estacionamento do Complexo Fepasa prossegue ainda no 

oábado (19), das 1 Oh às 16h. 

Jornada Estadual 

Também desta quinta-feira (17) até o domingo (20}, alguns equipamentos públicos e culturais da cidade 
recebem visitas monitoradas e livres como parte da programação da Jornada Estadual do Patrimônio 
Histórico. 

De quinta (17) a sábado (19), das 1 Oh às 16h, poderão ser realizadas visitas monitoradas ao Museu 
Histórico e Cultural de Jundiaí - Solar do Barão, à Pinacoteca Diógenes Duarte Paes, ao Teatro Polytheama 
e à Galeria de Arte Fernanda Perracini Milani, ao Complexo Argos e aos estúdios da Fundação Televisão 
Educativa de Jundiaí e ao Complexo Fepasa e ao Museu da Cia. Paulista. No domingo (20), das 1 Oh às 16h, 
as visitas também poderão ser realizadas, mas ao Museu Histórico e Cultural, à Pinacoteca Diógenes 
Duarte Paes e ao Complexo Fepasa e ao Museu da Cla. Paulista. 

Como parte da programação da Jornada, o Complexo Fepasa recebe também apresentações musicais 

Ô 
gratuitas. Na sexta-feira (18), a partir das 19h, a banda Serelepe promove um baile com a cantora Vanessa 
Costa. Já no sábado (19), o repertório musical vem em dose dupla: às 12h está marcado o encontro de 
Claudinei Duran e André Bellini e às 19h Fredy Fevereiro se encontra com Clayber de Souza. No domingo 
(20), a partir das 13h, é a vez do encontro de Mareio Maresia com Big Chico. 

Todos os eventos do 5° Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial e a programação cultural da cidade 
podem ser consultados no Aplicativo Jundiaí, que é uma ferramenta para facilitar o acesso dos cidadãos 
aos serviços da Prefeitura e pode ser baixado em qualquer smartphone Android ou iPhone. 

Assessoria de Imprensa 
Fato: Arquivo PMJ 

Link original: https:/ /WWW .jundiai.sp.gov.br/noticias/2017 /08/16/simposio-discute-preservacao-do
patrimonio-historico/ 
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Discutir patrimônio do futuro é tema de 
conferência em 5° Simpósio 
Publicada em 18/08/2017 às 11 :35 

ô 

Superintendente do lphan, Victor Hugo Mori, ressalta a 
importância de debater o patrimônio futuro 

A abertura do 5° Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial e da Jornada Estadual do Patrimônio 
Histórico, realizada na noite de quinta-feira (17), no Museu Histórico e Cultural Solar tio Barão, contou 
com conferência do superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (lphan) 
São Paulo, Victor Hugo Mori, sobre a importância de discutir o patrimônio que será deixado para o 
futuro. O simpósio tem continuidade neste final de semana com eventos em vários pontos da cidade. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA 

Ô "A concepção do que é patrimônio muda com o tempo. É preciso discutir o que queremos deixar para o 
futuro. Com a quantidade de imagens que são geradas por segundo pelos equipamentos eletrônicos se 
faz necessário essas considerações de maneira contínua. Patrimônio não é apenas construção e precisa 
ser abraçado como um todo pela gestão pública", apontou Mori, que abordou o tema na conferência "A 
importância da adoção de políticas públicas voltadas à preservação, recuperação e manutenção do 
patrimônio histórico no Brasil". 

LEIA TAMBÉM 
Cultura apresenta o levantamento de ações e próximos projetos 
Fim de semana é voltado para conservação do patrimônio 

A gestora da Unidade de Gestão de Cultura, Vasti Ferrari Marques, ressalta a importância da preservação. 
''.Jundiaí é um espaço em que a cultura transborda. Temos que preservar o que é nosso e disseminar esse 
conhecimento para os demais. O simpósio é mais uma forma para essa divulgação", analisou. 

O diretor de Patrimônio Histórico, Willian Paixão, salientou à relevância do evento para a discussão de 1 
formas de preservação do patrimônio. 11A ocupação é a melhor forma, mas existem diferentes tipos de 
ocupação. É necessário discutir as políticas públicas específicas. Jundiaí já dá um grande passo com a 1 



realização do simpósio e inauguração da Rota Turística do Centro Histórico. Outras ações par a -----~ 
revitalização do Centro histórico deJundiaíserão adotadas nos próximos meses", detalhou. 

O 5º Simpósio tem continuidade neste final de semana, com eventos no Complexo Fepasa e Teatro 

Pôlytheama. 

Assessoria de Imprensa 
Foto: Fotógrafos PMJ 

Link original: http://www.jundiai.sp.gov.br/noticias/2017 /08/18/discutir-patrimonio-do-futuro-e-tema-de
conferencia-em-5o-simposio/ 
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12/07/2019 Prefeitura lança Rota Turística do Centro Histórico I Noticias 
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Prefeitura lança Rota Turística do 
Centro Histórico 
Publicada em 18/08/2017 às 17:12 

ô 

Levantamentos e estudos de fluxo foram realizados pelas 
Unidades de Cultura e de Agronegócio, Abastecimento e 

Turismo 

A Prefeitura lançou na manhã desta sexta-feira (18) sua quinta rota turística: a Rota do 
Centro Histórico. Em evento do 5° Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial e da 
Jornada Estadual do Patrimônio Histórico. 

ºCONFIRA AS FOTOS 

As Unidades de Gestão de Cultura (UGC) e de Agronegócio, Abastecimento e Turismo 
(UGAAn fizeram o lançamento no Complexo Fepasa do selo oficial da rota e do modelo das 
placas bilíngues (em Português e em Inglês) que serão fixadas em cada um dos 100 pontos 
de interesse de visitação da rota. 

CONFIRA OS PONTOS EM ESTUDO 

LEIA TAMBÉM 
Fim de semana é voltado P-ara conservação do P-atrimônio 
Cultura a P-resenta o levantamento de ações e P-róximos P-rojetos 

Tais pontos compreendem o perímetro do Centro expandido, com o Cemitério Municipal 
Nossa Senhora do Desterro e a Ponte Torta, no eixo norte-sul, e a Praça das Bandeiras/Largo 
Santa Cruz e o Complexo Fepasa, no eixo l~ste-oeste. As sinalizações dos locais serão 
realizadas nos próximos meses. 



~----~----- -·--·---------- ~ ~ 

12/07/2019 P!efilttura lança Rota n,n,uca oo """"" ffiSlOOCO J Nouoa, L flsh O j 
Na pr_~melraf~se, serão sinalizados os pontos que compreendam edifícios ou espaços (Q__ 
públicos, como o Museu Histórico e Cultural, por exemplo. Em seguida, serão sinalizados 
rmóveis particulares e pontos que não mais existem fisicamente, mas que possuam. 
importância histórica, como por exemplo, o Largo do Pelourinho, que ficava no local do 
antigo quartel. 

ô 
Lançamento faz parte da programação do 5º Simpósio sobre 

Patrimônio 

O prefeito Luiz Fernando Machado salientou que a nova Rota Turística vai ao encontro de seu 
entendimento de governo. "O gestor público deve potencializar os espaços já existentes e 
pensar um modo racional do uso desses espaços. E para isso, o caminho que quero 
percorrer é o da participação das pessoas. Jundiaí dispõe de uma riqueza enorme do ponto 
de vista cultural e, com a Rbta, incentivamos as pessoas que percorrem quilômetros para 
conhecer museus e teatros de outras cidades a também privilegiarem o patrimônio da 
cidade". 

Para a gestora de Cultura, Vasti Ferrari Marques, a novidade lança um novo olhar sobre a 
~clítica cultural. "A Rota é um privilégio no entendimento da importância da cultura para 
\.,,...hossa cidade. E é um prazer lançá-la no Complexo Fepasa, o coração da Cultura jundiaiense", 

comemorou. 

O diretor de Patrimônio Histórico, William Paixão, comemorou a adesão do público aos 
eventos do simpósio e explicou a identidade visual da rota. "A marca oficial traz como ícone o 
Solar do Barão, o equipamento público central da cidade há mais tempo tombado pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
(Côndephaat)". 

O gestor da UGAAT, Eduardo Alvarez, acompanhado da diretora de Turismo, Marcela Moro, 
comemorou o trabalho em plataformas. "É sempre bom, produtivo e dinâmico trabalhar com 
a Cultura. E com a rota, começamos a resolver uma lacuna no turismo da cidade, gerando 
empregos e voltando a atenção para o Centro". As outras guatro Rotas já existentes são: do 
Castanho, da Cultura Italiana, do Terra Nova e da Uva. 
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Os pontos de interesse que irão compor a rota do Centro Histórico são baseados nos 
~studos do sociólogo José Arnaldo de Oliveira. Participaram da programação alunos de 
l:ventos da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Jundiaí e de Arquitetura da Universidade 
Paulista (Unip) deJundiaí. 

O centenário Polytheama é um dos cem pontos de interesse que compõem a Rota 

Mais Simpósio 
A programação do 5° Simpósio sobre Patrimônio Material continua. Além das mesas 

1 r,~d::i::s ed:a:r::::::::;:fdF:::::a:::. :::::~:
0

:a~::~:':: ::::::::º ee: ~ano, 
l bolsas e acessórios, e da Associação de Mulheres Indígenas de lcatu, com o artesanato com 

penas, colares, apitos, chocalhos e pulseiras, também marcam presença com suas barracas 
na tarde desta sexta-feira (18). 

O Festival de Food Truck funciona no estacionamento do Complexo nesta sexta (18), até as 
21 h; neste sábado (19), das 1 Oh às 31 h; e neste domingo (20), das 1 Oh ás 14h, com uma praça 
de alimentação coberta. Dentre as opções gastronômicas estão: lanches variados, sushi, 
coxinhas; massas diversas, pizza cone, cocadas, sanduíches de sorvete, churros, chopp e 
outros. 

O Complexo Fepasa recebe também apresentações musicais gratuitas. Nesta sexta-feira (18), 
a partir das 19h, a banda Serelepe promove um baile ~om a cantora Vanessa Costa. Já no 
sábado (19), o repertório musical vem em dose dupla: às 12h está marcado o encontro de 
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1 Cláud!nel Duran e André Bellini e às 19h Fredy Fevereiro se encontra com Clayber de Souz . (j 
No domingo (20), a partir das 13h, é a vez do encontro de Mareio Maresia com Big Chico. ' 

i 

I 

1 

I 
i 

1 

: -"'í 

Também no domingo (20), das 9h às 13h, o estacionamento do complexo Fepasa recebe uma 
exposição de veículos do Fusca Clube de Jundiaí, reconhecido como patrimônio imaterial da 
cidade. 

Neste sábado (19), o Teatro Polytheama recebe como parte da programação a volta do 
''Viagem Fantástica pelo Polytheama", às 10h, uma mediação encenada por duas atrizes que 
contam a história e bastidores do teatro centenário de forma didática. 

o 

Jornada Estadual 

Modelo das placas bilingues e selo oficial com imagem do Solar 
foram lançados nesta sexta-feira (18) 

Durante o fim de semaha, alguns equipamentos públicos e culturais da cidade recebem 
visitas monitoradas e livres como parte da programação da Jornada Estadual do Patrimônio 

()istórico. Neste a sábado (19), das 1 Oh às 16h, poderão ser realizadas visitas ao Museu 
Histórico e Cultural de Jundiaí - Solar do Barão, à Pinacoteca Diógenes Duarte Paes, ao 
Teatro Polytheama e à Galeria de Arte Fernanda Perracini Milani, ao Complexo Argos e aos 
estúdios da Fundação Televisão Educativa de Jundiaí e ao Complexo Fepasa e .ao Museu da 
Cia. Paulista. 

No domingo (20), das 1 Oh às 16h, as visitas também poderão ser realizadas, mas ao Museu 
Histórico e Cultural, à Pinacoteca e ao Complexo Fepasa e ao Museu da Cia. Paulista. 

Todos os eventos do 5° Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial e a programação 
cultural da tidade podem ser consultados no Aplicativo Jundiaí, que é uma ferramenta para 
facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços da Prefeitura e pode ser baixado em qualquer 
smartphone Android ou iPhone. 

Assessoria de Imprensa 
Fotos: Fotógrafos PMJ 
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PROJETO DE LEI Nº 12.965 

~~ 
Câmara Municipal 

Jundiaí 
sAo PAULO 

PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER Nº 1071 

!, ! ---

fl~ 
proc.__..;;...b._.. __ 

PROCESSO Nº 83.649 

De autoria do Vereador FAOUAZ TAHA, o presente 
projeto de lei institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o "MÊS DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO" (agosto) e o "DIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO" (17 de agosto). 

A propositura encontra sua justificativa às fls. 03/04, 
e vem instruída dos documentos de folhas 05/42. 

É o relatório. 

PARECER: 

O projeto de lei em exame se nos afigura revestido 
da condição legalidade no que concerne à competência (art. 6°, "caput"), e quanto à iniciativa, que 
no caso concreto é concorrente, (art. 13, 1, c/c o art. 45), sendo os dispositivos relacionados 
pertencentes à Lei Orgânica de Jundiaí. 

A matéria é de natureza legislativa, eis que busca 
instituir e incluir no Calendário Municipal de Eventos "MÊS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO" (agosto) 
e o "DIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO", com a finalidade de promover solenidades concernentes à 
cultura e à história municipal. 

Outrossim, o presente projeto encontra respaldo no 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de 17 de agosto de 2016, encartada às fls. 
07/09. 1 

Nesse sentido, não vislumbramos empecilhos que 
possam incidir sobre a pretensão. Relativamente ao quesito mérito, pronunciar-se-á o soberano 
Plenário. 

DAS COMISSÕES A SEREM OUVIDAS: 

Deverá ser ouvida tão somente a Comissão de 
Justiça e Redação, nos termos do § 4° do Art. 190-A do Regimento Interno. 

QUORU 
L.O.M.). 

S.m.e. 

~~ 
Brígida F. G. Riccetto 

Estagiário de Direito Estagiária de Direito 

1 Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pi/noticias/detalhes/3764/17-de-agosto-dia-nacional-
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Câmara Municipal 

Jundiaí 
sAo PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO PROCESSO 83.649 

PROJETO DE LEI Nº 12.965, do Vereador FAOUAZ TAHA, que institui e inclui no 
Calendário Municipal de Eventos o "MÊS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO" (agosto) e o 
"DIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO" (17 de agosto). 

PARECER 

A presente iniciativa - cujo objetivo é dos mais simples, muito embora seu alcance e 

significado sejam bastante expressivos - institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o "MÊS 

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO" (agosto) e o "DIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO" (17 de 

agosto). 

O dia I 7 de agosto foi instituído como "Dia Nacional do Patrimônio Histórico'', em razão do 

nascimento do historiador e jornalista Rodrigo Mello Franco de Andrade, que foi o primeiro presidente 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 

Desde 2013 a data é comemorada em Jundiaí com a realização do Simpósio sobre Patrimônio 

Material e Imaterial e, desde sua 5ª edição, em 2017, o Simpósio é acompanhado de outras ações 

referentes ao patrimônio, como educação patrimonial, conferências, palestras e passeios. 

Isto posto, no que tange à alçada regimental desta Comissão, este relator vota 

favorável ao projeto em questão. 

Sala das Comissões, 06/08/2019. 

elano" 
Presidente e Relator 

EDICARL 
"Edicarlos 
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Câmara Municipal 

Jundiaí 
sAo PAULO 

116ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 

REQUERIMENTO VERBAL 

PREFERÊNCIA 

PROJETO DE LEI Nº 12.965/2019 - FAOUAZ TAHA 

Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o "MÊS DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO" (agosto) e o "DIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO" (17 de agosto). 

Autor do Requerimento: FAOUAZ TAHA 

Votação: favorável 

Conclusão: REQUERIMENTO VERBAL DE PREFERÊNCIA APROVADO. 
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sAo PAULO 

Processo 83.649 

Autógrafo 
PROJETO DE LEI Nº. 12.965 

Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o "MÊS DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO" (agosto) e o "DIA DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO" (17 de agosto). 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de São 

Paulo, faz saber que em 27 de agosto de 2019 b Plenário aprovou: 

Art. 12. São instituídos e incluídos no Calendário Municipal de 

Eventos, criado pela Lei nº. 2.376, de 21 de novembro de 1979, o "MÊS DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO", em agosto, e o "DIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO", a ser comemorado 

anualmente no dia 17 do mesmo mês. 

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em vinte e sete de agosto de dois 

mil e dezenove (27/08/2019). 

~-JJ 
FA(jJUAZ TAHA 

Presidente 

Elt 
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Câmara Munici~I 

Jundiaí 
sAo PAULO 

PROJETO DE LEI N.0 12.965 

PROCESSO Nº. 83.649 

RECIBO DE AUTÓGRAFO 

DATA DE ENTREGA NA PREFEITURA: 

ASSINATURAS: 

EXPEDIDOR: ___ \:_c .............. Q~í_K-"'i.(_QJ..~-~~(J,.~'.JD ...... 02 _______ _ 

RECEBEDOR: -------~.a...=,'-=-".~--------

PRAZO PARA SANÇÃO/VETO 

(15 dias úteis - LOJ, art. 53) 
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• PREFEITURA DO MUNICÍPIO b~DIAÍ - SP 

OF. GP.L. nº 306/2019 

Processo nº 28.566-6/2019 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

11 f Uiliin·r1ff nllllli11 
Protocolo Geral rf' 83926/2019 
Data: 16/09/2019 Horário: 15:39 

Administrativo -

------ --

Jundiaí, 12 de setembro de 2019. 

Encaminhamos a V.Exa., cópia da Lei nº 9.279, objeto 

do Projeto de Lei nº 12.965, promulgada nesta data, por este Executivo. 

estima e distinta consideração. 

Ao 

Exmo. Sr. 

Vereador FAOUAZ TAHA 

oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada 

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí 

NESTA 

scc.l 

Avenida da Liberdade s/n.º - Paço Municipal "Nova Jundiaí" - Fones (11) 4589-8421/4589-8435 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP 

LEI N.º 9.279, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 

Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o "MÊS DO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO" (agosto) e o "DIA DO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO" (17 de agosto). 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, de acordo 

com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 27 de agosto de 

2019, PROMULGA a seguinte Lei:-

Art. 1 º. São instituídos e incluídos no Calendário Municipal de Eventos, criado 

pela Lei nº. 2.376, de 21 de novembro de 1979, o "MÊS DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO", em agosto, e o "DIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO", a ser 

comemorado anualmente no dia 17 do mes 

L 

Registrada na Unidade de Gestão da Casa Civil do Município de Jundiaí, aos doze dias do 

mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, e publicada na Imprensa Oficial do 

Município. 

scc.1 

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS 

Gestor da Unidade da Casa Civil 

PUBLICAÇÃO Rubrica 

~ 

- ·-
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PROJETO DE LEI N". 12.965 

Observações: 




