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CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS 

CONDEPACC 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

ATA 373 
 

Aos 28 dias do mês de maio de 2009, com início às 10h00, realiza-se no Núcleo de 
Trabalho e Educação – Parque Portugal – Portão 07, a trecentésima setuagésima 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: 
Ricardo Ferrari, primeiro suplente do Gabinete do Prefeito Municipal – Octacílio Dias de 
Almeida, primeiro suplente da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEMURB) - Cláudio 
Natal Orlandi, titular da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura – Valéria Murad Birolli, 
primeira suplente da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania – Antônio 
Henrique Anunziata, Fabíola Rodrigues, titular e primeira suplente 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 - Marino Ziggiatti, titular do Centro de Ciências, Letras e Artes – Sérgio 
Galvão Caponi, titular da Academia Campineira de Letras e Artes – Renato Ferraz de A. 
Veiga, titular do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) – Caio Plínio A. Alves de Lima, 
titular das Entidades Ambientalistas – Orlando Rodrigues Ferreira, titular da Associação 
Campineira de Imprensa – Maria Rita S. de Paula Amoroso, titular do Sindicato Ind. Const. 
Civil – SINDUSCON - João Manuel Verde dos Santos, titular da Associação Regional de 
Escritórios de Arquitetura (AREA) – Rosa Maria Urbano, segunda suplente da Sociedade 
dos Amigos da Cidade de Campinas. EXPEDIENTE: Apreciação da ata nº 372. 
COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O vice-presidente inicia a reunião colocando em 

apreciação a Ata 372, que foi aprovada após a colocação do conselheiro Régis Romano 
Maciel a respeito da demolição das Pontes na Avenida Orosimbo Maia, não quanto a 
demolição em si, mas com relação a estudo mais amplo da parte hídrica. A coordenadora 
da CSPC Daisy Serra Ribeiro explicou que esse item foi trazido à reunião para 
informação, pois há dois anos foi apresentado pela CSPC um estudo sobre as pontes e 
que, em cima desse estudo, a Secretaria de Infra-Estrutura fez o estudo de demolição por 
não haver óbice do Conselho. O conselheiro Régis Maciel diz que não quer mais morte 
por conta de enchente, mas acredita que se não tiver um estudo adequado pode haver 
grandes problemas. O conselheiro João Manuel Verde dos Santos fala que não concorda 
com a demolição das pontes e que isso pode acabar com a questão das pontes históricas; 
hoje em dia não se manda água embora, as pessoas estão se preocupando em ter caixas 
de captação em suas residências. O vice-presidente Marcelo Juliano informou aos 
Conselheiros que o presidente Arthur Achilles Duarte de Gonçalves pediu desculpas pelo 
não comparecimento, pois houve necessidade de viajar até São Paulo. COMUNICAÇÕES 
DOS CONSELHEIROS: O conselheiro Régis Romano Maciel convida a todos para evento 
que se realizará no Centro de Ciência Letras e Artes, dia 16/06/09, às 20h00, com palestra 
sobre Aquecimento Global – estudo sobre as Geleiras (400.000 anos). O conselheiro 
Marino Ziggiatti convida os Conselheiros para comparecerem no dia 05/06, às 9h00 no 
Monumento localizado no Sítio Histórico (rua perpendicular ao Campo dos Amarais) para 
comemoração dos 167 anos do Combate da Venda Grande, com a participação da Banda  
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da Escola Preparatória de Cadetes e desfile Cívico das Escolas da vizinhança. O 
conselheiro Orlando Rodrigues Ferreira convida aos Conselheiros para no próximo 
domingo, das 17h00 às 21h00 em comemoração ao Ano Internacional da Astronomia, 
comparecerem ao Observatório Municipal Jean Nicolini. O ingresso será 1 quilo de 
alimento (menos sal e açúcar) cuja arrecadação será encaminhada ao Banco de Alimentos 
de Campinas. ORDEM DO DIA: a – Apresentação do Secretário de Meio-Ambiente 
Paulo Sérgio Garcia Oliveira. O vice-presidente Marcelo Alexandre Juliano dá as boas 

vindas ao Secretário Paulo Sérgio, que agradece ao Marcelo e a Daisy o convite para 
participar desta reunião. Continuando diz ser um profissional de engenharia agrícola da 
UNICAMP, voltado ao planejamento de água e solo, tendo terminado o curso de 
graduação em 94 e em 95/96 compôs equipe da Prefeitura no Plano de Gestão de Sousas 
– Barão Geraldo e Campo Grande. Em 96, no Mestrado se reportou a metodologia de 
fotografias aéreas – geoambientais e condições físicas para recompor essas áreas. Esse 
trabalho foi defendido em 97 após compor equipe de combate às enchentes, no Jardim 
São Marcos. Nesse programa trabalhava a parte ambiental e a recuperação da vegetação 
ciliar. Infelizmente não teve o sonhado resultado. Continuando diz que em doutorado pela 
UNICAMP em estudo da Bacia Ribeirão das Pedras, estratégia de Mata Ciliar – 
restauração e drenagem urbana, propôs uma metodologia para drenagem de Mata Urbana 
– Importância das Várzeas, estudo que foi finalizado em 2004. Foi convidado pelo Prefeito 
para assumir a recém criada Secretaria de Meio Ambiente. Continuando diz que sua 
preocupação é para que o desenvolvimento venha agregado com a preservação 
ambiental. O intuito é que o tratamento de esgotos supere através de novas estações de 
tratamento os 80% da 1ª gestão, completando assim os 100%, conciliando com a 
preservação ambiental. Explica que o Município dispõe de cobertura vegetal nativa 
extremamente baixa, pequena, conforme Dionete Santin. Há necessidade de elevar este 
índice de área verde. Criar condições para se recuperar através de diretrizes corredores 
de integração das Matas, ao longo dos Rios, criando condições favoráveis de fauna e 
flora, através de diretrizes de ocupação do Município. Outra situação se refere ao 
licenciamento ambiental, processo extremamente importante quando se traz 
empreendimento de impacto para a cidade. A Secretaria de Meio Ambiente em convênio 
com o Estado está definindo critérios, com a capacitação de técnicos da PMC; a intenção 
é trabalhar integrado ao CONDEPACC, COMDEMA e demais Conselhos. Através do 
FUNDIF conseguir recursos que sejam destinados a Projetos de Recuperação Ambiental. 
Continuando o Secretário de Meio Ambiente se coloca à disposição do CONDEPACC e 
agradece a oportunidade de estar hoje no Conselho; se desculpa por não poder continuar 
na sessão até o término, pois está sendo requisitado no Gabinete do Prefeito. O vice-
presidente sugere a inversão da pauta para a apresentação da Fundação José Pedro de 
Oliveira quanto ao Plano de Manejo: g – Apresentação do Relatório do Plano de 
Manejo da Mata Santa Genebra – pela bióloga Patrícia Lia Santarosa da Fundação 
José Pedro de Oliveira; contando com a presença do presidente Sr. José Aires de 
Morais; da engenheira agrônoma Letícia Maria Roberto e da assistente jurídica Carolina 
Ferreira de Souza. O presidente da Fundação José Pedro de Oliveira cumprimenta a 
todos. Diz estar como presidente da Fundação há 5 meses, mas que conhece muito bem 
a Mata; neste curto espaço de tempo elaborou um planejamento e através de um 
diagnóstico traçou algumas ações como a conservação da Mata, do patrimônio em si e a 
educação ambiental. O Plano de Manejo já vinha sendo estudado, mas havia uma ação 
pública pela falta do mesmo; o Plano foi concluído e entregue ao ICM BIO para análise, 
estão aguardando visita de técnicos. O Plano foi apresentado também ao IBAMA e ao 
COMDEMA. Foi criada uma comissão jurídica para assessorar a elaboração do plano que 
foi divulgado e tratado em várias esferas. Continuando explica que o COMDEMA cobrou  
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que deveria ter sido consultado antes do plano ser enviado para aprovação, mas já tinha 
sido apresentado em 03 audiência públicas. A Mata ficou com um super plano com mais 
de 200 páginas com metodologia de proteção integral, apesar de ser de proteção 
sustentável. A Fundação cumpriu o que tinha que ser cumprido. Em curto prazo a Mata da 
Santa Genebra não poderá depender só dela, os fragmentos são estratégicos para sua 
conservação e preservação. O Aeroporto dos Amarais vai fazer toda a recuperação de sua 
área com instalação que fará conexão com a Mata. O CONDEPACC é parceiro estratégico 
para a Mata. A bióloga Patrícia coloca também que as espécies animais contribuem para a 
manutenção das espécies vegetais, há necessidade da circulação dessa fauna. O 
Conselho ASSISTIU a apresentação do Relatório do Plano de Manejo da Mata Santa 
Genebra – feita pela bióloga Patrícia Lia Santarosa da Fundação José Pedro de Oliveira. 
Após a apresentação o vice-presidente agradece a presença do pessoal da Fundação 
José Pedro de Oliveira. A coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro disponibilizará uma 
cópia do que foi apresentado pela Fundação sobre o Plano de Manejo aos Conselheiros. 
Lembra aos Conselheiros que há um “site” na internet (o CONDEPACC é o único 
Conselho do Brasil a ter um “site” desse tipo) que tem todos os bens tombados e em 
estudo de tombamento. / b – Protocolado nº. 08/10/50310 PG. Interessado: Rita de 

Cássia Francisco. Assunto: pedido de abertura de processo de estudo de tombamento do 
“Imóvel à Rua da Constituição nº. 88” - Bairro Bonfim (após cumprimento do Decreto nº. 
15.471/06). O Conselho APROVOU por unanimidade a Abertura de Processo de 
Estudo de Tombamento n. 001/09 - Protocolado 08/10/50310 PG – “Imóvel à Rua da 
Constituição nº. 88” - Bairro Bonfim (após cumprimento do Decreto nº. 15.471/06). / c – 
Protocolado nº. 08/10/54374 PG. Interessado: Secretaria Municipal de Cultura. Assunto: 

pedido de abertura de estudo de tombamento da “Casa Modernista” - localizada à Rua 
Emílio Ribas nº. 233 – Bairro Cambuí (após cumprimento do Decreto nº. 15.471/06). O 
Conselho APROVOU por unanimidade a Abertura de Processo de Estudo de 
Tombamento n. 002/09 - Protocolado 08/10/54374 PG – “Casa Modernista” - 
localizada à Rua Emílio Ribas nº. 233 – Bairro Cambuí (após cumprimento do Decreto 
nº. 15.471/06). / d – Ofício nº. 027/2009 – CSPC. Interessado: Coordenadoria Setorial de 

Patrimônio Cultural. Assunto: pedido de abertura de processo de estudo de tombamento 
de Conjuntos a serem preservados na Vila Industrial. A formação da região da Vila 
Industrial se acha profundamente associada ao desenvolvimento urbano industrial de 
Campinas, sobremaneira a partir da implantação da ferrovia, no último quartel do Século 
XIX. O Conselho APROVOU o encaminhamento de pedido de Abertura de Estudo de 
Tombamento  de Conjuntos a serem preservados na Vila Industrial às Secretarias: de 
Urbanismo, Assuntos Jurídicos e de Planejamento e Meio Ambiente conforme Decreto nº. 
15.471/06. / e – Arquivamento e Encerramento dos Processos de Estudo de 
Tombamento nº s. 003/1992; 003/2007 e ofício 008/2009 – Acervo da Biblioteca, 
Acervos da Família Gomes e Maestro Carlos Gomes, Bens Móveis e Acervos 
acondicionados no interior do Centro de Ciências, Letras e Artes. O Conselho ACEITOU a 
solicitação do conselheiro Marino Ziggiatti para que o assunto seja discutido em próxima 
reunião. / f – Ofício nº. 026/2009 - Abertura de Processo de Estudo de Tombamento 
dos Acervos acondicionados no interior do prédio do Centro de Ciências, Letras e 
Artes: Ex-presidente Manuel Ferraz de Campos Salles; Jornalista César 
Bierrenbach; Maestro Carlos Gomes; Família Gomes; Biblioteca; diversas coleções, 
outros acervos, publicações e mobiliários existentes no espaço, cabendo posterior 
levantamento detalhado. O Conselho ACEITOU a solicitação do conselheiro Marino 
Ziggiatti para que o assunto seja discutido em próxima reunião.CIÊNCIA DO CONSELHO:  
01 – Diretrizes para retificação da Resolução nº. 055/04 – Instituto Agronômico de 

Campinas – IAC, conforme orientação do Conselho em 16/04/09 – ATA 372. O Conselho  
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tomou ciência das Diretrizes para retificação da Resolução nº. 055/04 – Instituto 
Agronômico de Campinas – IAC, conforme orientação em 16/04/09 – ATA 372. / 02 – 
Diretrizes para Resolução de Regulamentação de Propaganda e Publicidade em Bens 
Tombados e em Áreas Envoltórias do Centro Histórico. O Conselho tomou ciência das 
Diretrizes para Resolução de Regulamentação de Propaganda e Publicidade em Bens 
Tombados e em Áreas Envoltórias do Centro Histórico. / 03 – Tombamento do Centro de 
Convivência pelo CONDEPHAAT. O Conselho tomou ciência do Tombamento do Centro 
de Convivência pelo CONDEPHAAT. / 04 – Informação de intimação feita pela fiscalização 
da CSPC para paralisação de demolição de Imóvel à Rua Culto à Ciência nº. 226 em área 
envoltória de bem tombado. O Conselho tomou ciência de intimação feita pela 
fiscalização da CSPC para paralisação de demolição do Imóvel em área envoltória 
de bem tombado. / 05 – Ciência de falecimento do astrônomo Romildo Póvoa Faria. 
O Conselho tomou ciência de falecimento do astrônomo Romildo Póvoa Faria. / 06 – 
Protocolado nº. 09/11/03955 PDU. Interessado:Departamento de Uso e Ocupação do 
Solo. Assunto: incêndio parcial em imóvel à Rua Um, s/nº. - Jardim Carlos Gomes – bem 
tombado pelo CONDEPACC – área remanescente da Fazenda Santa Rita do Mato Dentro 
– Processo de Tombamento nº. 003/03 – Resolução nº. 051/2004. O Conselho tomou 
ciência do incêndio parcial em imóvel à Rua Um, s/nº. - Jardim Carlos Gomes – bem 
tombado pelo CONDEPACC – área remanescente da Fazenda Santa Rita do Mato Dentro 
– Processo de Tombamento nº. 003/03 – Resolução nº. 051/2004. 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, 28 de maio de 2009. 
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