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Aos 15 dias do mês de abril de 2010, com início às 10h05m, realiza-se no Planetário – 
Parque Portugal – Portão 07, a trecentésima octogésima terceira reunião do Conselho de 
Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas – CONDEPACC, na ausência do presidente 
Arthur Achilles Duarte de Gonçalves assume os trabalhos o vice-presidente Marcelo 
Alexandre Juliano e com a presença dos seguintes conselheiros: Hélio Carlos Jarretta, 
Octacílio Dias de Almeida, titular e primeiro suplente da Secretaria Municipal de Urbanismo 
– Cláudio Natal Orlandi, titular da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura – Valéria Murad 
Birolli, titular da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania - Flávio Gordon, suplente 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Daisy Serra Ribeiro, titular da Coordenadoria 
Setorial do Patrimônio Cultural (CSPC) – Régis Romano Maciel, titular do Sindicato Rural de 
Campinas – Jamil Cury Sawaya, titular da Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
(PUCC) – André Munhoz Argollo Ferrão, titular da Universidade Estadual de Campinas – 
UNICAMP - Marino Ziggiatti, titular do Centro de Ciências, Letras e Artes – Sérgio Galvão 
Caponi, titular da Academia Campineira de Letras e Artes – Regina Márcia Moura Tavares, 
titular da Academia Campinense de Letras – Caio Plínio Aguiar Alves de Lima, titular das 
Entidades Ambientalistas – Orlando Rodrigues Ferreira, titular da Associação Campineira de 
Imprensa – João Manuel Verde dos Santos, titular da Associação Regional de Escritórios de 
Arquitetura (AREA) –Roberto Baldin Simionatto, titular da Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Campinas- Herberto Aparecido Guimarães, conselheiro emérito. 
COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O vice-presidente Marcelo Alexandre Juliano 
cumprimenta a todos dando início à reunião. Justifica a ausência do presidente Arthur 
Achilles Duarte de Gonçalves que foi impedido de comparecer por ter uma reunião com o 
Prefeito. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: O conselheiro Marino Ziggiatti informa que 
assumirá pela 5ª vez a presidência do Centro de Ciências, Letras e Artes e convida para a 
posse que será amanhã dia 16, às 20h00. O conselheiro Herberto Guimarães parabeniza a 
CSPC pelas informações que estão no site da PMC sobre os Processos de Bens em Estudo e 
de Bens tombados, além de todas as atas com total fidelidade desde a primeira. Os 
processos de cada bem estão postados com todas as datas e folhas. Está perfeito. Mais uma 
vez parabeniza pelo trabalho. A coordenadora da CSPC conselheira Daisy Serra Ribeiro 
informa que o Folheto Eletrônico “PARATODOS” está voltando à normalidade com a 
postagem quinzenal. Infelizmente o “site” campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimônio 
esteve fora do ar durante um tempo para readequação e, portanto, ficou sem acesso. O 
vice-presidente Marcelo Juliano informa também que está normal o acesso à Biblioteca do 
Jurídico. O conselheiro Roberto Simionatto questiona ação da EMDEC nas Avenidas Campos  
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Sales e Francisco Glicério (calçadas – passeio público) e se isso é atribuição do CONDEPACC, 
pois cada passeio público é feito de uma forma diferente da outra, de forma desordenada. 
Em Campinas não há ordenação, muitas calçadas têm andorinhas desenhadas nas pedras 
portuguesas, agora a EMDEC está tirando e passando concreto. Na Avenida Francisco 
Glicério em um trecho deverás largo existe um monte de barracas e o passeio está sendo 
alargado. Se for atribuição do CONDEPACC se coloca à disposição para coibir. Continuando 
diz que a própria Secretaria de Urbanismo sugira à Câmara uma lei em que o Habite-se seja 
atrelado ao passeio público numa tentativa de se harmonizar. O conselheiro Marino 
Ziggiatti propõe que se convoque o Secretário responsável por essas ações para um 
esclarecimento. O vice-presidente Marcelo Juliano explica que o problema é de 
acessibilidade para facilitar a movimentação dos cadeirantes. A intenção é diminuir o fluxo 
de carros na Avenida Francisco Glicério – restringir ao máximo a circulação de carros de 
passeio. O conselheiro Roberto Simionatto fala que beleza não é questão de dinheiro, mas 
sim de gosto. A coordenadora da CSPC conselheira Daisy Serra Ribeiro informa que as 
calçadas não estão dentro das discussões do CONDEPACC. No ano passado quando da 
apresentação das “Garagens Subterrâneas” pelo engenheiro Ricardo Badaró e equipe, uma 
das questões foi justamente a discussão sobre o Centro de Campinas e da largura das 
calçadas que estava sendo discutida com a EMDEC. O conselheiro Régis Romano Maciel 
comenta que em viagens freqüentes à Florianópolis percebeu o esvaziamento do Centro da 
Cidade para deixar o trânsito livre, sendo proibida em cruzamentos a apresentação de 
malabaristas, pois as ruas são tão estreitas quanto às de Campinas o que dificulta sua 
fluidez. Campinas tem excesso de ambulantes que dificultam a movimentação dos 
transeuntes. A conselheira Regina Márcia Moura Tavares diz que se o local de circulação das 
pessoas não é atribuição do CONDEPACC, o mesmo deve ser discutido, pois é um tópico 
eminentemente importante. É caótico. A questão da calçada, da rua, é muito importante 
discutir – fomos expulsos das calçadas. Continuando comenta que a Vereadora de São 
Paulo, Mara Cabrine se dedica à política para deficientes nas grandes metrópoles – o 
excepcional está expulso das calçadas. Como uma cidadã que já está na terceira idade se 
preocupa em andar pelas calçadas que estão péssimas. Os indivíduos constroem os passeios 
públicos como querem, pois não existem leis. O conselheiro Roberto Simionatto quer que 
se faça uma Moção para que se inicie um estudo, nada é impossível. Devemos lutar, nós 
que amamos a cidade. O passeio contribui para a visualização desagradável. Os cadeirantes 
sofrem muito, principalmente no período das chuvas. Acha que a SEMURB tem força para 
isso; pode inclusive dar um alvará por 12 meses e pelo peso que isso acarretaria discutir o 
problema das calçadas. Continuando sugere que se permita um mecanismo que ao se 
quebrar o passeio público, se conserte e limpe na mesma hora. O vice-presidente Marcelo 
Juliano propõe que a CSPC solicite o comparecimento de algumas pessoas em uma reunião 
do Conselho para que se possa discutir o assunto. O conselheiro Herberto Guimarães 
explica que enquanto cidadãos, podemos sim questionar, mas enquanto Conselho de 
Defesa do Patrimônio Cultural, nós não podemos questionar. Não é uma coisa específica, 
não temos como cobrar, o Conselho é deliberativo. Enquanto cidadãos podemos cobrar, 
enquanto chancela como CONDEPACC foge de nossa competência legal. O conselheiro 
Orlando Rodrigues Ferreira fala de um barzinho que fica em frente à PMC que  
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está um caos. Podemos ingerir em calçadas fronteiriças de Bens tombados, como área 
envoltória.  O vice-presidente Marcelo Juliano se reporta à publicidade no Centro Histórico 
e que eventualmente se faça um Seminário com a participação do Conselho. Continuando 
comenta que muitas leis estão sendo encaminhadas à Câmara sendo que uma, é de grande 
interesse por pequenas questões do Regimento Interno do CONDEPACC. Foi aberta uma 
Audiência Pública e nenhum Conselheiro participou. Estas questões do Regimento Interno 
foram apresentadas aqui pelo Executivo. O vice-presidente Marcelo Juliano explica que em 
2006 no Decreto que regulamentou a abertura de Processo de Estudo para Tombamento 
não estava de acordo com a Lei 5885/89. A conselheira Valéria Murad Birolli expõe que é 
para se estabelecer parâmetros nas áreas envoltórias já sendo incorporadas na Lei. A 
coordenadora da CSPC conselheira Daisy Serra Ribeiro coloca que a Lei: 1º. Vai permitir a 
regulamentação da área envoltória – aqueles que têm regulamentação direta pela SEMURB 
com fiscalização da CSPC: 2º. Alteração de Resolução – questiona o fato de o CONDEPACC 
alterar Resoluções em áreas envoltórias de Bens Tombados – as Resoluções mais antigas 
que não te, uma regulamentação de forma mais específica; 3º. Alteração de Resolução que 
mexe na Lei 12012/04 – onde uma determinada área foi julgada inconstitucional e o 
perímetro voltou a ser o da anterior, se houve uma modificação temos que reavaliar. O vice-
presidente Marcelo Juliano diz sentir a falta dos Conselheiros nessas Audiências Públicas, 
além de as presenças serem necessárias. O conselheiro Herberto Guimarães fala que para 
participar de uma Audiência Pública primeiramente tem que ficar sabendo. A conselheira 
Daisy Serra Ribeiro coloca que como o conselheiro Herberto Guimarães viu no site da PMC 
o link do CONDEPACC, pede que todos fiquem atentos ao site com relação às pautas da 
Câmara dos Vereadores. A conselheira Regina Márcia Moura Tavares avisa que estará 
ausente durante todo mês, só retornando no final de maio. ORDEM DO DIA: a – 
Apresentação de Estudo para Tombamento do Processo nº.  005/09 – Escola Preparatória 
de Cadetes do Exército de Campinas, situada à Avenida Papa Pio XII nº 350 – Jardim 
Chapadão. Pesquisa feita pela técnica da CSPC (especialista cultural) Rita de Cássia 
Francisco e pelo estagiário Vinícius Dezotti. A coordenadora da CSPC conselheira Daisy Serra 
Ribeiro expõe que em outra reunião houve discussão sobre o assunto. Pede aos 
Conselheiros que anotem seus questionamentos para somente após a apresentação terem 
os esclarecimentos necessários. O estagiário da CSPC Vinícius Dezotti explica que esteve na 
Escola de Cadetes juntamente com um fiscal, foi autorizada a visita, recebendo inclusive 
material impresso sobre o local. Faz a apresentação por “Power-point”. Histórico: 1912 – 
Criação do Colégio Militar de Porto Alegre; 1939 – Transformação do Colégio Militar em 
Escola de Formação de Cadetes para Exército; 1940 – Com a sua capacidade esgotada cria-
se a Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo – EPSP – Funcionando provisoriamente na 
Rua da Fonte, no prédio inacabado do que seria atualmente o hospital Sírio-Libanês; 1942 – 
Criação da Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza – EPF; 1944 – Compra da Fazenda 
Chapadão pelo Estado de São Paulo – no local já estavam instaladas algumas unidades 
militares. No mesmo ano o Estado de São Paulo doa esta área para uso da União. O 
Arquiteto Hernani do Val Penteado faz os primeiros desenhos para construção de uma nova 
sede da Escola de Cadetes; 1959 – Transferência da Escola Preparatória de São Paulo para 
Campinas, no imóvel recém-construído, porém inacabado; 1961 – Extinção e transformação  
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das Escolas de Fortaleza e de Porto Alegre em Colégios Militares e a transferência dos 
alunos para a Escola Preparatória de Campinas; 1966 – Demolição do Teatro Carlos Gomes e 
solicitação de guarda do Conjunto de Lustres pelo então prefeito Ruy Hellmeister Novaes; 
1967 – Alteração da denominação da atual Escola Preparatória de Campinas para Escola 
Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx); 1970 – Conclusão das Obras da EsPCEx e 
ultima visita do arquiteto Hernani do Val Penteado a sua obra; 1973 – Inauguração do Salão 
Nobre da EsPCEx denominado “Salão Carlos Gomes”; 1974 – Inauguração da iluminação do 
Salão Nobre com o Conjunto de Lustres do Teatro Municipal. O primeiro desenho da Escola 
Preparatória de Campinas assinado pelo arquiteto Hernani do Val Penteado em 1944 – Foi 
adotado no projeto o estilo colonial lembrando os antigos castelos espanhóis. “O prédio foi 
construído para fins militares, pois a sua destinação original era a instalação da escola 
preparatória de cadetes. O seu aspecto externo e de conjunto, entretanto, não denunciam 
um quartel. É belo e agradável à vista, com a sua fachada em estilo colonial. A sua 
estrutura, demasiadamente pesada, é que mostra para que fim foi construído. Previu-se, 
naturalmente, uma fortaleza inexpugnável". (avaliador do Estado de SP referindo-se ao 
projeto). A Capela São Tomás de Aquino foi construída em 1972 – Projeto também do 
Arquiteto Hernani do Val Penteado.  
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Justificativa Para o Tombamento: - Bem de importância social por ser uma instituição que 
desde 1959 vem representando, defendendo e servindo a Pátria Brasileira na cidade de 
Campinas. Atualmente é a única Escola de Preparação de Cadetes para entrar no Exército 
no Brasil; - Importância cultural por estar presente como sendo um dos cartões postais de 
Campinas com sua imponente construção. Foi eleita em 2007 uma das 7 maravilhas do 
município de Campinas; - Ícone arquitetônico de Campinas, com uma construção de estilo 
colonial espanhol, projetada pelo arquiteto Hernani do Val Penteado, com tonalidade 
rosa, por indicação do próprio arquiteto que quis prestar uma homenagem à memória 
das antigas residências da Fazenda Chapadão. Obs: Tinha esta tonalidade, pois os 
revestimentos das casas eram feitas com uma massa composta por barro, óleo de baleia, 
cal e pó de ostra moída. Proposta Para o Tombamento: 1-) Fachadas do Conjunto 
Arquitetônico da Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas; 2-) Pátio Agulhas 
Negras; 3-) Torre Duque de Caxias; 4-) Capela São Tomás de Aquino e o Salão Paroquial; 5-) 
Guaritas de entrada e Murada Frontal. Agradecimentos: ao Cel. R1 Jorge Luiz Pavan 
Cappellano pela atenção dedicada a preservação da memória da EsPCEx e pela doação do 
material necessário a este estudo e a Carlos Gutierrez Cerqueira e Victor Hugo Mori  – 
Arquitetos do IPHAN responsáveis pelo levantamento. A coordenadora da CSPC conselheira 
Daisy Serra Ribeiro coloca que com todas as questões interessantes dentro do prédio não se 
ateve a isso, apenas se preocupando com as fachadas e a área externa. O conselheiro André 
Argollo pergunta se ao se tombar a fachada poderia se tombar também a cor. O conselheiro 
Herberto Guimarães informa que tem uma empresa que produz a tinta na cor própria para 
eles. Continuando diz ser notória sua contrariedade de tombamento de patrimônio da 
União – área Federal, de Segurança Nacional, e que se o Governo Federal resolver 
transformar o prédio. Vê o tombamento como uma satisfação de ego. Ao se tombar a 
fachada, o pátio Agulhas Negras que não poderão ser modificados, mesmo em intervenções 
em termos de conservação. O que se fará se houver necessidade de modificação- se tirar a 
Torre, a Capela de São Tomás de Aquino que faz parte do conjunto; próxima da Escola uma 
Vila Militar, o muro de separação das avenidas, tudo isso vai ser tombado. É área de 
segurança Nacional e por isso se preocupa. Não vê a necessidade para que seja tombado. O 
conselheiro André Argollo coloca que em questão de Segurança Nacional, independente do 
bem o Exército pode entrar. É uma deferência, um reconhecimento e a única maneira de 
explicitar é o tombamento ou há alguma outra forma? O vice-presidente comenta que é 
ótimo estar em perfeito estado de conservação. A coordenadora da CSPC conselheira Daisy 
Serra Ribeiro fala que cada um vai colocar seu ponto de vista para haver discussão. O 
conselheiro Caio Plínio A. A. de Lima coloca que este é um ato de tombamento – se é um 
prédio nacional no momento que quiserem pode passar o trator. O conselheiro Orlando 
Rodrigues Ferreira informa que assim como o conselheiro Herberto Guimarães, estudou na 
Escola Preparatória de Cadetes e fica muito contente com a proposta de tombamento, pois 
o Exército trata muito bem qualquer prédio que esteja sob sua guarda. Em questão de 
segurança nacional, o próprio Observatório Municipal de Campinas “Jean Nicolini” tem essa 
prerrogativa e é tombado; não vê com preocupação o fato. A empresa que fornece a tinta 
fez prospecção para verificar a co e a tonalidade exata. Entende o tombamento não apenas 
como fachada, mas como um todo, por visualizar como um conjunto mesmo, internamente  
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e externamente. O conselheiro Régis Romano Maciel conta que recebeu um presente da 
Assembléia Legislativa de Santa Catarina sobre os “Fortes” que foram recuperados e onde 
se descobriu que o óleo de baleia não dava a impermeabilidade necessária, que é uma 
lenda e nunca foi usado. O conselheiro João Manuel Verde dos Santos coloca que o óleo de 
baleia foi usado na arquitetura imperial brasileira, mas em algumas situações. Na região de 
Campinas foi usado o capim e estrume de vaca. A Fazenda é anterior, lembrando que as 
construções com tijolos foram à partir da 2ª metade do Século XIX e dentro da Fazenda 
existem ainda alguns familiares dos antigos colonos que tem pequeno sítios. O óleo de 
baleia foi usado mais nas regiões da orla marítima. Lembra que a Casa Rosada na Argentina 
teve como base o sangue de gado em protesto pela corrupção. Agora quanto ao fato de ser 
área de segurança nacional, não podemos esquecer que Brasília tem muitos Bens 
Tombados. Continuando se posiciona pelo tombamento também da cor, uma vez que a 
mesma se mantém desde o início, juntamente com a fachada. O direito autoral do Brasil 
não é como é no mundo todo – um projeto assinado é um projeto tombado. O conselheiro 
Roberto Simionatto diz ser favorável ao tombamento e enquanto não for necessário se 
fazer no local a segurança nacional, se preserva e se houver algum perigo eles terão 
autonomia para a defesa. Enquanto isso se pode tombar e preservar. Tem certeza que se o 
Comandante da Escola fosse consultado, teria orgulho e concordaria. Reitera sua 
concordância ao tombamento. A conselheira Valéria Murad quer agregar um exemplo – em 
caso de guerra, não só o prédio da Escola de Cadetes pode sofrer alterações, todo e 
qualquer prédio pode ser requisitado pelo Exército. O que a preocupa é que as aprovações 
em bens da União não possam pela aprovação no Município, tem inclusive uma discussão 
jurídica. Se a União tem prerrogativa de agir em um território, é uma questão política entre 
o Presidente e o Prefeito. O que também a preocupa é criar um constrangimento com 
relação ao Exército por ter que pedir autorização toda vez que necessitar fazer uma 
intervenção no local. O vice-presidente Marcelo Juliano esclarece que a solução é tombar as 
fachadas sem área envoltória e mesmo por isso não se corre o risco de invasão de terceiros 
nesta área. Podem-se tombar os elementos sem área envoltória. O conselheiro Cláudio 
Orlandi acha importante tudo o que foi dito, a questão de segurança nacional é soberana. 
Com o tombamento está endossando, é uma deferência. Nós precisamos ter uma posição. 
A conselheira Regina Márcia Moura Tavares pede para colocar sua posição: “Nós queremos 
preservar um patrimônio, qual o sentido da preservação de uma memória. Dá-nos 
referência de quem somos e o que somos – contextualização – é um conjunto dos aspectos 
tangíveis e intangíveis. A Escola de Cadetes deve ser tombada, esta estrutura, este espaço, 
desta forma, para não perdermos todo o referencial externo, tangível ou intangível. Na 
grande metrópole não é permitido aos imigrantes referências de suas terras de origem que 
lhes permite uma identificação. A Escola de Cadetes tem um papel referencial na cidade de 
Campinas inclusive a cor que me fala coisas importantes e é pelo tombamento que se 
preserva essa história. Esta proposta é extremamente válida”. O conselheiro Sérgio Caponi 
endossa o que a conselheira Regina Márcia falou. É um registro histórico, a fazenda foi 
doada em pagamento pelas Pontes derrubadas na Revolução de 1932; um segundo aspecto 
– a tradição militar portuguesa, a construção em uma posição estratégica, um enorme 
contingente militar e a idéia vem de várias fortalezas para impressionar o inimigo. É uma  
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Escola preparatória de estudantes, não vai acontecer nada a mais. Tombar este prédio que é 
do povo campineiro. Quanto à cor deve ser tombada assim como os jardins fronteiriços. O 
conselheiro Herberto Guimarães diz que sua visão é no seguinte sentido: o CONDEPACC 
passar pelo vexame de nem ao menos poder opinar, pois até em intervenções para 
conservação do bem não sermos ao menos consultados.  O vice-presidente coloca em 
votação: a) proposta da CSPC: 1-) Fachadas do Conjunto Arquitetônico da Escola 
Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas; 2-) Pátio Agulhas Negras; 3-) Torre Duque 
de Caxias; 4-) Capela São Tomás de Aquino e o Salão Paroquial; 5-) Guaritas de entrada e 
Murada Frontal. b) proposta dos Conselheiros: 1-) Fachadas do Conjunto Arquitetônico da 
Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas; 2-) Pátio Agulhas Negras; 3-) Torre 
Duque de Caxias; 4-) Capela São Tomás de Aquino e o Salão Paroquial; 5-) Área Frontal – 
recuo entre a murada frontal e o Conjunto Arquitetônico. c) e o conselheiro Hélio Carlos 
Jarretta propôs que se tombem os aspectos visuais do Conjunto Arquitetônico e área 
frontal, se especificando na resolução os detalhes. Com um voto contrário do conselheiro 
Herberto Guimarães e uma abstenção do conselheiro Régis Romano Maciel foi aprovado o 
Tombamento da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas situada à Avenida 
Papa Pio XII nº. 350 – Jardim Chapadão compreendendo: 1) as fachadas do Conjunto 
Arquitetônico; 2) Pátio Agulhas Negras; 3) Torre Duque de Caxias; 4) Capela São Tomás de 
Aquino e Salão Paroquial; 5) Guaritas de Entrada e Murada Frontal; 6) recuo entre a Murada 
e o Conjunto Arquitetônico. O conselheiro Herberto Guimarães pede que conste em ata: “a 
contrariedade referente ao tombamento da Escola se funda na questão eminentemente de 
segurança e de necessidades nacionais tais como: modificações em termos de ampliações e 
o destino do imóvel do futuro com a possibilidade de deixar de abrigar uma Escola Militar. 
Ademais pela própria conservação e preservação que o Exército Brasileiro dedica às suas 
bases é irônico que o Conselho se preocupe em manter sobre sua batuta a preservação de 
seu bem”. O Conselho APROVOU com um voto contrário do conselheiro Herberto 
Guimarães e uma abstenção do conselheiro Régis Romano Maciel o Tombamento da 
Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, situada à Avenida Papa Pio XII 
nº 350 – Jardim Chapadão - Processo nº. 005/09 compreendendo: 1) as fachadas e a 
volumetria do Conjunto Arquitetônico; 2) Pátio Agulhas Negras; 3) Torre Duque de Caxias 
(Fachadas e Volumetria); 4) Capela São Tomás de Aquino e Salão Paroquial (Fachadas e 
Volumetria); 5) Guaritas de Entrada (Fachadas e Volumetria) e toda Murada Frontal de 
Balaustres; 6) recuo entre a Murada e o Conjunto Arquitetônico, compreendendo a área 
delimitada pelo extremo oeste da Murada na Avenida Pio XII até o extremo oeste da 
Fachada Frontal do Conjunto Arquitetônico e o Extremo Leste da Murada no Balão do Tiro 
de Guerra até o Extremo Leste da Fachada Frontal do Conjunto Arquitetônico, de modo a 
preservar a integridade visual do bem tombado. / b – Diretrizes para proposta de 
delimitação e Regulamentação da área envoltória – Processo de Tombamento n°. 006/94 - 
Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora – situado à Rua Baronesa Geraldo de Rezende 
nº. 330 – Guanabara. A CSPC propôs que fosse incluída na Resolução a calçada frontal ao 
Liceu. O Conselho decide que o espaço determinado no tombamento é o suficiente para a 
visibilidade do bem em questão, sendo que qualquer intervenção nesta área deverá 
obrigatoriamente passar pelo CONDEPACC. O Conselho APROVOU as Diretrizes para  
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proposta de delimitação e Regulamentação da área envoltória – Processo de 
Tombamento n°. 006/94 - Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora – situado à Rua 
Baronesa Geraldo de Rezende nº. 330 – Guanabara. / c – Regulamentação para instalação 
de anúncios assim como todo e qualquer artefato de Publicidade. A Resolução de 
publicidade cujos critérios já tinham sido estabelecidos pelo Conselho inclui os prazos 
estipulados pelo CONDEPACC para mudanças e interferências na área em questão. O 
Conselho APROVOU as Diretrizes de Regulamentação dos prazos e adequação dos 
anúncios assim como todo e qualquer artefato de Publicidade para fixação de padrões 
estéticos nas vizinhanças de bens tombados, conforme definido no artigo 22 da lei nº 
5.885/1987. A política de conservação e gestão do patrimônio cultural exige a garantia da 
legibilidade e visibilidade dos bens de interesse cultural na paisagem urbana. REFERENDO 
DO CONSELHO – Ciência (ficando aberto para vistas de Conselheiros por 05 dias): 01 – 
Ofício nº. 3/2010 - Bosque dos Italianos – a Associação dos Amigos do Bosque dos 
Italianos solicita autorização para realização de “mutirões de limpeza e cuidados” com 
remoções de lixo e galhos secos (exceto galhos grossos e troncos caídos que são fontes de 
alimentação de insetos e pássaros e de recomposição do solo), bem como a retirada de 
plantas exóticas, que atrapalham a reprodução das árvores nativas – em abril dia 17/04/10; 
em julho e setembro com datas a serem confirmadas. Parecer favorável da CSPC quanto ao 
pretendido. O Conselho referendou ciência dada pela CSPC com relação à solicitação de 
autorização pela Associação dos Amigos do Bosque dos Italianos para realização de 
“mutirões de limpeza e cuidados” com remoções de lixo e galhos secos (exceto galhos 
grossos e troncos caídos que são fontes de alimentação de insetos e pássaros e de 
recomposição do solo), bem como a retirada de plantas exóticas, que atrapalham a 
reprodução das árvores nativas – em abril dia 17/04/10; em julho e setembro com datas a 
serem confirmadas. / 02 – Ofício nº. DISEG/001/2010. Interessado: SETEC – Serviços 
Técnicos Gerais. Assunto: solicitação para “Instalação de Gradil” na plataforma do Mercado 
Municipal – Processo de Tombamento nº. 007/95 – Resolução nº. 021/1995. Parecer 
favorável da CSPC por se tratar de questões de segurança dos transeuntes e por se tratar de 
intervenção com pouca interferência visual, entretanto, a grade de proteção não poderá ser 
fixa e sim móvel; antes de qualquer execução o novo projeto deverá ter análise, pois o piso 
da plataforma não poderá ser perfurado na região das pedras originais. O Conselho 
referendou ciência conforme parecer favorável da CSPC por se tratar de questões de 
segurança dos transeuntes e por se tratar de intervenção com pouca interferência visual, 
entretanto, a grade de proteção não poderá ser fixa e sim móvel; antes de qualquer 
execução o novo projeto deverá ter análise, pois o piso da plataforma não poderá ser 
perfurado na região das pedras originais (anexo croqui). / 03 – Protocolado nº. 08/10/35979 
PG. Interessado: Aparecida Silva dos Santos. Assunto: solicitação de reconstrução 
residencial à Rua Dr. Sales de Oliveira nº. 1421 – lote 47 – QD. 1290 – Vila Industrial – 
Processo de Tombamento nº. 003/90 – a casa tombada que existia no local desmoronou 
parcialmente e que, por motivos de segurança teve o restante da demolição realizada pela 
PMC. Parecer favorável da CSPC quanto à reconstituição volumétrica do imóvel pré-
existente, pois atende os parâmetros da construção existente anteriormente com recuo 
frontal de 4 m para a Avenida Sales de Oliveira. O Conselho referendou ciência conforme  
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parecer favorável da CSPC quanto à reconstituição volumétrica do imóvel pré-existente, 
pois atende os parâmetros da construção existente anteriormente com recuo frontal de 4 m 
para a Avenida Sales de Oliveira. / 04 – Protocolado nº. 10/10/12584 PG. Interessado: 
Estúdio SARASÁ Conservação e Restauração. Assunto: Relatório Técnico de Conservação e 
Restauro do Edifício Roque de Marco – situado à Praça Floriano Peixoto nº. 254 – Processo 
de Tombamento nº. 009/04. Para ciência do Conselho quanto às intervenções propostas. O 
Conselho referendou ciência dada pela CSPC quanto às intervenções propostas conforme 
Relatório Técnico de Conservação e Restauro do Edifício Roque de Marco – situado à Praça 
Floriano Peixoto nº. 254 – Processo de Tombamento nº. 009/04. / 05 – Ofício s/nº. 
Interessado: Igreja Internacional da Graça de Deus. Assunto: solicitação para aprovação de 
projeto de construção institucional à Avenida Andrade Neves nº. 117. Parecer favorável da 
CSPC por atender gabarito de altura e recuo frontal pela Avenida Andrade Neves não 
interferindo na visibilidade de Bem Tombado – Lidgerwood Manufacturing Ltda. (atual 
Museu da Cidade). O Conselho referendou ciência conforme parecer favorável da CSPC à 
solicitação de construção por atender gabarito de altura e recuo frontal pela Avenida 
Andrade Neves não interferindo na visibilidade de Bem Tombado – Lidgerwood 
Manufacturing Ltda. (atual Museu da Cidade). REFERENDO DO CONSELHO aos pareceres 
favoráveis da CSPC (ficando aberto para vistas de Conselheiros por 05 dias): 06– 
Protocolado nº. 10/10/2061 e 10/10/8036 PG. Interessado: Meia Elegante Magazine Ltda. 
Assunto: solicitação para reforma interna no imóvel situado à Rua Conceição nº. 37/41, lote 
48, Qt. 1010, Processo de Tombamento nº. 002/07 – Conjunto Conceição – Resolução nº. 
73/08. Parecer favorável da CSPC por se tratar de intervenções de manutenção e pequena 
reforma interna (demolição e construção de parede interna, reforma de provadores, de 
banheiro, de telhado/cobertura da área dos provadores/ banheiro, do forro do salão para 
recuperar pé direito original, das instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas) sem 
intervenção na fachada. O Conselho referendou e aprovou conforme parecer favorável da 
CSPC ao pretendido por se tratar de intervenções de manutenção e pequena reforma 
interna (demolição e construção de parede interna, reforma de provadores, de banheiro, de 
telhado/cobertura da área dos provadores/ banheiro, do forro do salão para recuperar pé 
direito original, das instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas) sem intervenção na 
fachada. / 07 – Protocolado nº. 10/10/9912 PG. Interessado: Sílvia Maria Sanvido Proença. 
Assunto: solicitação de reforma do imóvel à Rua Alferes Raimundo nº. 44, lote 07, Qt. 1307 
– Processo de Estudo de Tombamento nº. 09/2009 – Conjunto de Imóveis na Rua Alferes 
Raimundo – Vila Industrial. Parecer favorável da CSPC por se tratar de serviços de 
manutenção com troca de telhas quebradas e deslocadas, reposição de tacos quebrados, 
colocação de rodapé, recomposição de reboco de alguns trechos de alvenaria, pintura 
externa na cor bege, pintura interna na cor branca. O Conselho referendou e aprovou 
conforme parecer favorável da CSPC ao pretendido por se tratar de serviços de manutenção 
com troca de telhas quebradas e deslocadas, reposição de tacos quebrados, colocação de 
rodapé, recomposição de reboco de alguns trechos de alvenaria, pintura externa na cor 
bege, pintura interna na cor branca. / 08 – Protocolado nº. 09/10/44210 PG. Interessado: 
Wanderlei Brasio. Assunto: solicitação para regularização de ampliação comercial à Avenida 
Dr. Moraes Sales nº. 2001, lote 08, QT. 712, localizado em área envoltória do Bairro Nova  
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Campinas (Processo nº. 03/04). Parecer favorável da CSPC ao pretendido por se tratar de 
edificação com gabarito de altura menor que 10 (dez) com relação ao Bairro Nova 
Campinas, por não interferir em bem tombado – Bosque dos Jequitibás e nem estar 
arrolado no Inventário do Centro Histórico. O Conselho referendou e aprovou conforme 
parecer favorável da CSPC ao pretendido por se tratar de edificação com gabarito de altura 
menor que 10 m (dez) com relação ao Bairro Nova Campinas e por não interferir em bem 
tombado – Bosque dos Jequitibás e nem estar arrolado no Inventário do Centro Histórico. 
REFERENDO DO CONSELHO ao parecer contrário da CSPC (ficando aberto para vistas de 
Conselheiros por 05 dias): 09 – Protocolado nº. 10/10/9670 PG. Interessado: José Antônio 
Picelli Gonçalves. Assunto: solicitação de demolição do imóvel situado à Praça XV de 
Novembro nº. 62, lote 10, Qt. 235, que está em estudo de tombamento conforme Processo 
nº. 37/08. Parecer contrário da CSPC quanto ao pretendido, pois a falta de manutenção no 
sistema de cobertura é que está causando a deterioração do imóvel (cobertura de 
fibrocimento e com trechos danificados permitindo que a água da chuva atinja o forro 
deteriorando o mesmo, assim como a fachada com o reboco deteriorado além do sistema 
de calhas e condutores que deve estar danificado devido à elevada umidade em trechos da 
alvenaria). O interessado deverá ser orientado quanto à manutenção do sistema de 
cobertura. O Conselho referendou e indeferiu conforme parecer contrário da CSPC ao 
pretendido, pois a falta de manutenção no sistema de cobertura é que está causando a 
deterioração do imóvel (cobertura de fibrocimento e com trechos danificados permitindo 
que a água da chuva atinja o forro deteriorando o mesmo, assim como a fachada com o 
reboco deteriorado além do sistema de calhas e condutores que deve estar danificado 
devido à elevada umidade em trechos da alvenaria). O interessado deverá ser orientado 
quanto à manutenção do sistema de cobertura. Nada mais havendo, o vice-presidente 
Marcelo Alexandre Juliano agradece a todos e encerra a reunião, da qual eu, Rita de Cássia 
Barthasar de Paula, transcrevo a presente Ata, que deverá ser aprovada pelo CONDEPACC. 
Campinas, 15 de abril de 2010. 
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