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DECRETO NO 2.601 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016

"Determina O tombamento do imóvel conhecido como Pharmacia Santana e dá

outras providências"

SAMUEL DA SILVA BINATI, Prefeito do Município de Águas da

Prata - (Estância Hidromineral), Estado de São Paulo, no uso de suas

atribuições legais,

D E C R E T A:

CONSIDERANDO o parecer técnico do CONDEPHMT - Conselho de

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São

Paulo, UPPH N° GEI- 249-2013, datado de 2/07/2013, que concluiu que o passado desta

estância hidromineral resultou em um patrimônio qualificado e diferenciado dos municípios

paulistas, e recomendou o tombamento do Conjunto Patrimonial da Rua Dr. Brandão, que

inclui o prédio da Pharmacia Santana.

CONSIDERANDO que o Conjunto Patrimonial da Rua Dr. Brandão se refere

ao primeiro núcleo histórico da cidade;

CONSIDERANDO a instauração de processo de tombamento do São Paulo

Hotel, solicitado pelo COMDEPHICN - Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio

Histórico Cultural e Natural de Águas da Prata, em oficio nO 08/2013, em 16 de outubro de

2013

CONSIDERANDO que o prédio foi construído com a finalidade de farmácia

completa e clínica para o Dr. Edmundo Loyolla, prefeito da Estância de Águas da Prata

entre 1945 e 1946, e foi inaugurada em grande cerimônia para a época, atraindo a

população local e da região, além de vários médicos importantes e abrindo os / <;;

investimentos futuros para o sucesso da Estância Hidromineral de Águas da Prata; )
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CONSIOERANDO O valor arquitetônico, histôrico, ambiental, cultural,

artístico e paisagístico da Pharmacia Santana, cujo projeto original, foi projetado e

executado em 1917, pelo famoso engenheiro-arquiteto austríaco José Pipffer, no estilo

art nouveau secessão austríaca. Sendo Pipffer autor de outros dois Importantes prédios de

Águas da Prata, São Paulo Hotel e a Câmara Municipal, e em Poços de Caldas, a

Prefeitura Municipal, os antigos Cins Ideal e Mercado Municipal;

CONSIDERANDO que a fachada personalizada da Pharmacia Santana

possui símbolos farmacêuticos e grades elaboradas, piso em ladrilho hidráulico decorado

e estantes de madeira e vidro, também no estilo art nouveau;

CONSIDERANDO que a Pharmacia Santana foi por muitos anos de

responsabilidade da farmacêutica Ângela Palma, de São João da Boa Vista, com

administração do querido e popular "farmacêutico" Sr. Hélio Bertolucci;

CONSIDERANDO a locaiização deste imôvel no Conjunto Patrimonial da

Rua Dr. Brandão, estando situado em frente da Estação Ferroviária, sua permanência é

fundamental para a ambiência e memória da estação;

CONSIDERANDO que a preservação deste bem é fundamental para manter

a memória de uma época, neste lugar que foi palco de tantos acontecimentos importantes

para a cidade e representa a origem da história da Estância Hidromineral de Águas da

Prata;

CONSIDERANDO o "Inventário Arquitetônico da Pharmacia Santana",

elaborado e entregue ao COMDEPHICN - Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio

Histôrico, Cultural e Natural de Águas da Prata, em novembro de 2016, onde constam

todas as informações necessárias ao entendimento da importância deste hotel para a

cidade de Águas da Prata.
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,
Município de Aguas da Prata
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RESOLVE:

Art. 1° - TOMBAR O imóvel conhecido como PHARMACIA SANTANA.

situado na Rua Dr. Brandão, nO42 - Cadastro nO01.03.038.0081.001; nO48 - Cadastro n °
01.03.038.0081.002; nO 54 frente - Cadastro nO 01.03.038.0071.002; nO 54 fundos,

Cadastro nO01.03.038.0071.001, Centro, Águas da Prata - SP.

Art. 2° - Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes de preservação para o

bem tombado: o edifício deverá ser preservado ou reconstituído integralmente nas suas

fachadas, volumetria, escadaria e varanda frontal; considerando os símbolos

farmacêuticos, grades originais, e demais elementos das fachadas; deverá ser preservado

todo telhado original e reconstituídos os beirais originais, deverá ser preservada a planta

original interna, em especial o espaço da antiga farmácia com seu piso em ladrilho

hidraulico.

Art. 3° - Qualquer intervenção no imóvel tombado ou em lote remembrado a

este, estara sujeita a analise prévia do COMDEPHICN.

Art. 4° - Fica definida como Zona Envoltória de Proteção ao bem tombado a

área compreendida pelo conjunto de imóveis que constituem a Rua Dr. Brandão, Rua

Tonico Vilela, Praça Basílio Ceschin e Rua Expedicionário, como também a área do

Morro do Teleférico.

Art 5° - Fica definido que o gabarito de altura máximo para edifícios que

estão na área envoltória deve ser a altura do edifício tombado.

Art. 6° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Município de Águas da Prat , aos dois dias do mês de dezembro de dois mil

e dezesseis.

Somuel da "Ivo Binali
Prefeito M
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