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02611/2018/ADM FLAVIO VALVERDE GAROTTI VIVO -GVT- TELEFONICA - OPERA-
DORA DE TELEFONIA

02780/2018/ADM ROGERIO MANOEL MAPELI BANCO CETELEM

02790/2018/ADM MERCEDES MONZANI ITAU - LUIZACRED - GARANTECH - 
REDECARD OUVIDORIA

02797/2018/ADM ANTONIO PEREIRA DE SOUZA VIVO -GVT- TELEFONICA - OPERA-
DORA DE TELEFONIA

03054/2018/ADM DYEISE ANDREIA LIMA DA 
SILVA CAR SYSTEM

03064/2018/ADM NORMA SANDRA DE ALMEIDA 
FERREIRA GRUPO FAC - ANHANGUERA

03083/2018/ADM JOSE CARLOS CAVALCANTI DE 
SOUZA BANCO BRADESCO 

03113/2018/ADM EDGARD DIAFERIA BORGES ATS VIAGENS E TURISMO LTDA
   

 Campinas, 01 de julho de 2019 
 YARA PUPO 

 Diretora do PROCON 
   

 NOTIFICAÇÃO - RECLAMADA 
 Despacho da Diretoria 

 
 Nos termos dos artigos 30, inciso II § único e 55, do Decreto Municipal nº 18.922/2015, 
fi ca a empresa reclamada notifi cada  para que no PRAZO DE 10 (DEZ DIAS)  apre-
sente manifestação com os argumentos de fato e de direito que fundamentem a desca-
racterização da infração descrita nos autos do Processo Administrativo , sob pena de 
revelia , nos exatos termos do artigo 44 e incisos, do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA

01438/2019 ADM EDSON LUIZ DE OLIVEIRA
MASTERFRIO IND. COM. DE REFRI-
GERACAO LTDA.

01891/2019 ADM LUANA AVELINO PESSOA DA COSTAPRODUTORA CAMPINAS

01905/2019 ADM DULCINEIA CELIA DE COLO MICROLINS

01926/2019 ADM
ALEXANDRA ROSALINO DE SOUZA 
MAIEL ROSSI RESIDENCIAL S/A

01940/2019 ADM ROSELI PEREIRA SANTOS CJNET TELECOMUNICACOES LTDA

 

 Campinas, 01 de julho de 2019 
 YARA PUPO 

 Diretora do PROCON 
   

 NOTIFICAÇÃO - RECLAMANTE 
 Despacho da Diretoria 

 
  Fica o  (a) reclamante (a) notificado (a) para no prazo de   1  0 (  dez  ) dias mani-
festar-se nos autos , sob pena de arquivamento, conforme preconizado no artigo 61, 
incisos I, II, III, IV, V e § único, do Decreto Municipal 18.922/2015.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA(S)

01958/2019 ADM LUIS CARLOS COSTA CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES

 

 Campinas, 01 de julho de 2019 
 YARA PUPO 

 Diretora do PROCON 

 SECRETARIA DE CULTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  ATA 486ª 
 Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, com início às 10:30h, reali-
za-se no Planetário - Parque Portugal - Portão 07, a quadringentésima octogésima sex-
ta reunião do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - Condepacc 
sob a direção de Daisy Serra Ribeiro  e com a presença dos seguintes conselheiros: 
José Carlos Bernardi, suplente do Gabinete do Prefeito/ Monna Hamssi Taha e Rogé-
rio da Silva, titular e suplente da Secretaria Municipal de Urbanismo/ Claudio Natal 
Orlandi, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura/ Pâmela Cristina Pereira, 
titular da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos/ Maria Eugênia Mobrice, titular 
da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável/  
Marcela Bonetti, titular de Museologia/ Antonio Henrique F. Anunziata, suplente da 
Coordenadoria Setorial de Patrimônio Cultural/ Mateus Rosa Tognella, titular da Se-
cretaria Municipal de Educação/ Emerson Neves Ferreira, suplente da Pontifícia Uni-
versidade de Campinas - PUCC/ Reinaldo Rigitano, suplente do Centro de Ciências, 
Letras e Artes/ Sérgio Galvão Caponi, titular da Academia Campineira de Letras e 
Artes/ Sinval Roberto Dorigon, titular da Associação Regional de Habitação - HABI-
CAMP/ João Manuel Verde, titular da Associação Regional de Escritórios de Arquite-
tura - A.R.E.A./ Roberto Baldin Simionatto, titular da Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Campinas - AEAC/ Olga R. de Moraes Von Simson - titular do Instituto 
Histórico, Geográfi co e Genealógico de Campinas - IHGGC/ Adriano Tosoni da Eira 
Aguiar - Instituto Agronômico de Campinas - IAC/ Tereza Cristina Moura Pentea-
do, titular do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente.  A  bertura dos 
trabalhos : O conselheira Daisy Serra Ribeiro  inicia a reunião cumprimentando a to-
dos.  1. EXPEDIENTE.  Ausência de Conselheiros/Justifi cativa. A conselheira Daisy 
Serra Ribeiro  informa que o presidente Claudiney Carrasco está ausente, pois está 
representando a Prefeitura Municipal de Campinas no Fórum de Cultura em Maceió 
e o vice-presidente Herberto Guimarães encontra-se em compromisso fora da cidade 
de Campinas. Em função da ausência do presidente e do vice-presidente consulta os 
Conselheiros sobre a decisão da mesma dirigir a reunião. O Conselho não apresenta 
óbice. A conselheira Daisy Serra Ribeiro convida a conselheira Teresa Penteado para 

compor a mesa. Apreciação da ATA 485ª. A Conselheira Daisy Serra Ribeiro coloca 
em votação a ATA 485ª. O Conselho referenda e aprova a Ata 485ª pela maioria.  2. 
ORDEM DO DIA.   2.1. Apresentação "Levantamento do estado de conservação 
dos bens tombados   edificados  ".  Técnicos da CSPC Engenheiro Augusto Bueno da 
Silva e Arquiteta Sandra Geraldi Milne-Watson. A conselheira Daisy Serra Ribeiro 
apresenta o item da pauta explicando tratar-se de um relatório que está sendo elabo-
rado desde o segundo semestre do ano de 2018, em relação a situação atual dos bens 
tombados públicos e privados. Solicita uma atitude refl exiva dos Conselheiros, uma 
vez que a situação não é a mais adequada e requer uma atitude objetiva e direta em 
ações a serem providenciadas. Informa que apresentaremos num futuro próximo, um 
relatório sobre os totens que a Secretaria de Turismo está fazendo apontando a história 
em vinte bens tombados da cidade, está em andamento uma solicitação do Conselho 
de colocação de placas indicativas nos bens tombados, fi zemos um trabalho inusitado 
na área ambiental, enfi m, avançamos muito, mas ainda há muito o que se fazer. O 
conselheiro João Manuel Verde comenta a notícia publicada no Jornal Correio Popu-
lar sobre a campanha que está sendo feita do "marco zero" de Campinas onde estão 
envolvidos o Condepacc e a CSPC. Esclarece que o "marco zero" não é o local onde 
a cidade foi fundada. "Marco zero" é o marco geográfi co que determina a posição 
geográfi ca da cidade. A confusão existe porque existem diversos locais no Brasil e 
no mundo onde o "marco zero" está no local onde a cidade foi fundada, local onde 
começou a formação, etc. Por exemplo, em Recife o "marco zero" é  a praça onde os 
holandeses fundaram Recife;  Curitiba foi fundada na Estação Tiradentes, em frente a 
Catedral Metropolitana, inclusive existem dois "marcos zero", sendo um em Curitiba, 
o pedestal de pedra e outro em frente, com uma distância de 10 metros. Comenta que 
aquela pedra pintada no meio da Praça Bento Quirino não é nada, é uma alucinação, 
uma bobagem, uma leitura equivocada. Então, eu concordo que possamos ter uma 
"marco zero" na praça de fundação de Campinas. Continua dizendo que em São Paulo 
o "marco zero" está na Praça da Sé onde é o local zero e começa  o Km 0 de todas 
as estradas. Nossa cidade é uma bagunça, o monumento Carlos Gomes está na Praça 
Bento Quirino, o busto de Ruy Barbosa está na Praça Carlos Gomes onde existia parte 
do que sobrou do monumento do Thomás Alves e o monumento da fundação da cidade 
de Campinas que deveria estar na Praça Bento Quirino está no Largo do Rosário, na 
Praça Guilherme de Almeida. O conselheiro João Manuel Verde informa que passou 
as informações técnicas ao jornal Correio Popular. A conselheira Daisy Serra Ribeiro 
manifesta concordar com as colocações, mas informa que o assunto não faz parte da 
pauta e continua dizendo que a expectativa da CSPC em relação ao trabalho que será 
apresentado é dar ciência aos Conselheiros da situação dos bens públicos e privados 
edifi cados para que possamos administrar através de comissões, etapas, etc., intervin-
do e apresentando soluções com o apoio do Condepacc.
 "  Levantamento do estado de conservação dos bens tombados     edifi cados    "  
 Foi realizada apresentação denominada "Levantamento do Estado de Conservação 
dos Bens Tombados Edifi cados" pela arquiteta Sandra Maria Geraldi Milne-Watson e 
pelo engenheiro Augusto Ottoni Bueno da Silva. A partir de uma classifi cação realiza-
da pela CSPC do estado de conservação dos bens edifi cados tombados, chegou-se que 
existem 172 bens em situação considerada "restaurado" e "bom", e, 410 classifi cados 
como "razoável", "ruim, "ruína" e "demolido". Na sequência apresentou-se o estado 
de conservação dos bens públicos Palácio dos Azulejos, Casa de Carros, Rotunda e 
Ofi cina da Cia Mogiana de Estradas de Ferro, Antiga Mc Hardy e Fazenda Jambeiro, 
e, dos bens privados Cia Mc Hardy Fundição, Curtume Cantúsio, Fábrica de Chapéus 
Cury, Rua Cônego Cipião 1074, Rua Ferreira Penteado 17 e Rua Lusitana 1667.

 A conselheira Daisy Serra Ribeiro comenta que após este levantamento, nós da CSPC 
fi camos estarrecidos pela quantidade de imóveis e sabemos da difi culdade em conser-
var um bem tombado. A expectativa que temos é que possamos pensar ações possíveis 
de fato. Cita como exemplo o Complexo Ferroviário que foi transformado em Parque 
Cultural pelo Condepacc, cuja área está sendo utilizada pela Emdec. Informa que a 
partir deste ano conseguimos um caminho de conversa com a diretoria da Emdec que 
resultou na retirada de grande parte dos carros que estavam dentro dos prédios e lim-
peza dos mesmos, conforme pudemos constatar nas fotos apresentadas. O conselheiro 
Roberto Baldim Simionato manifesta preocupação com prédio tombado público, e cita 
particularmente as ruínas. Propõe que para este tipo de prédio, sejam feitas concessões 
e leilões, de forma que os  interessados possam utilizar a área por 30 anos, arcando 
com a restauração do prédio e manutenção, supervisionado pela Prefeitura. Comenta 
que esperar que o órgão público utilize não resolve e cita como exemplo o  casarão da 
Fazenda Jambeiro que estava inteiro e hoje restaram apenas ruínas. A proposta se es-
tende aos prédios particulares. O conselheiro Sinval Dorigon complementa a proposta  
sugerindo que após 30 anos seria cobrado um valor de aluguel. Sugere também que as 
contrapartidas investidas por empresas em Campinas  direcionadas para a área de 
educação e saúde sejam direcionadas para bens tombados indicados pela Secretaria 
Municipal de Cultura/CSPC e Condepacc. O conselheiro Emerson das Neves diz que 
há de se pensar no custo de manutenção. Prédio público tombado é um passivo que 
fi cará para manutenção do poder público. Além de se pensar na parceria para restauro 
é importante se pensar na manutenção que é muito complexa. Solicita acesso ao mate-
rial apresentado. A conselheira Daisy Serra Ribeiro diz que enviará por e-mail aos 
Conselheiros. A conselheira Teresa Penteado quer saber o que tem no prédio chamado 
de Barracão de Lemos reformado para a instalação da Orquestra Sinfônica de Campi-
nas e porque tem tantos carros nos prédios do Complexo Ferroviário. A conselheira 
Daisy Ribeiro responde que os carros estão sendo retirados e levados para um espaço 
da Emdec. O conselheiro José Carlos Bernardi diz que na atual conjuntura nos cabe 
fazer um plano de gestão para resolver essas questões dos prédios públicos. Parabeni-
za a equipe que elaborou o trabalho e comenta que a situação tem solução, tem como 
restaurar os prédios. Continua dizendo que com referência a sugestão do conselheiro 
Roberto Simionato não deve ser empresarial sem fi ns lucrativos e sim uma questão 
empresarial com fi ns lucrativos. O conselheiro Mateus Tognela comenta que a Secre-
taria de Educação comprou o prédio do antigo Colégio Ateneu e que com uma parceria 
foi possível revitalizar o prédio histórico. O conselheiro José Carlos Bernardi diz que 
existe a possibilidade e o que temos que fazer agora é cobrar das Secretarias de Urba-
nismo e Planejamento mais agilidade na aprovação dos projetos. O conselheiro Rober-
to Simionato comenta que este é um problema grave e que o empresário é punido 
diariamente dentro da Prefeitura Municipal de Campinas. O conselheiro José Carlos 
Bernardi diz que cabe a Secretaria de Cultura solicitar mais verbas para o orçamento 
do próximo ano e apresentar o plano gestor ao Prefeito Municipal. Seria importante 
que este Conselho elaborasse uma lei para propositura e encaminhasse à Câmara Mu-
nicipal para uma comissão de restauro. Propõe que se faça um Plano de Gestão e se 
coloca à disposição através da Secretaria de Relações Institucionais do Gabinete do 
Prefeito para colaborar nesta questão. O conselheiro Mateus Tognela comenta sobre 
sua participação no Conselho Municipal de Turismo e informa que está sendo constru-
ído um plano municipal de turismo onde será incluído o tema Patrimônio Cultural. A 
conselheira Olga R. de Moraes Von Simson diz que hoje notou que fi zemos um exame 
de nós mesmos mostrando que tivemos um excesso de preocupação com Tombamen-
to. Há exemplares semelhantes tombados e alguns deles acho que poderíamos fazer 
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um processos de escolha de qual realmente deve ser mantido e quais podem ser libe-
rados. Interessante é ser tombado e reutilizado. Então, acho que podemos ser modes-
tos, racionalizando os erros do passado e fazendo uma escolha criteriosa de quais  
merecem permanecer e quais podem ser dispensados. O conselheiro José Carlos Ber-
nardi diz que este é um primeiro ponto de gestão. O conselheiro Roberto Simionato 
diz que nessa ideia é importante protegermos o macro selecionando o que é vital e com 
isso sobrará mais energia. A conselheira Daisy Serra Ribeiro diz que nossa proposta 
era provocar essa conversa com os conselheiros, mas como não existe uma legislação 
em relação a retirada de bens tombados a proposta deve ser de maneira cuidadosa. A 
conselheira Olga R. de Moraes Von Simson sugere que seja apresentado ao Conselho 
três prédios tombados semelhantes e o Conselho delibera selecionando um para  per-
manecer e dois para serem arquivados. O conselheiro Sérgio Caponi diz que tem solu-
ção, mas temos que ter energia para resolver isso. Lembra a conselheira Olga R. de 
Moraes Von Simson que não existe a fi gura jurídica do destombamento. O que pode 
ser feito é mudar o grau de tombamento. O conselheiro Roberto Baldim Simionato diz 
que se puder mudar o grau já é uma solução. A conselheira Daisy Serra Ribeiro sugere 
que esta discussão seja feita em outro momento e diz que relacionou alguns pontos 
fundamentais mencionados nas nossas discussões. Conclui dizendo que a CSPC tinha 
em mente propor ao Conselho o trabalho de ações e metas dentro de um plano de 
gestão. A conselheira Olga R. de Moraes Von Simson diz que neste planejamento te-
mos que considerar não somente o aspecto arquitetônico, mas a questão da utilização 
cultural destes espaços, porque existem espaços que não são tão importantes do ponto 
de vista arquitetônico, mas que tem um papel cultural importante dentro da comunida-
de regional de um bairro ou região. Então, nessa avaliação temos que ser criteriosos 
avaliando não só pedra e cal, mas avaliando também  as ações que são realizadas 
nesses espaços para não matar o Patrimônio Imaterial. Diz que a proposta apresentada 
pela Conselheira Olga R. de Moraes Von Simson é ótima e sugere que o tombamento 
seja remodelado.   2.  2  . Protocolo nº.   2019/10/8376 PG.   Interessado:Universidade Esta-
dual de Campinas - UNICAMP. Assunto: Solicitação de abertura de Processo de Estu-
do de Tombamento da Praça Mauá - em frente a Estação Guanabara da antiga Compa-
nhia Mogyana de Estradas de Ferro, Rua Mário Siqueira S/N. O Conselho referendou 
e aprovou o encaminhamento da solicitação de Abertura de Processo de Estudo de 
Tombamento  ,   conforme Decreto nº. 15.471/06   3.   P  rocessos e   P  rotocolados  para ciên-
cia do Conselho  (fi cando aberto para vistas de Conselheiros por 05 dias)  .   3.1. Proto-
colo:   2018/10/23650 PG.   Interessado: Felipe Fiori Bertazzoli. Assunto: Solicitação de 
autorização de conservação do imóvel situado à Rua Luzitana nº 1667, lote 15, Quar-
teirão 182. Tombado pelo Condepacc. Processo de Tombamento nº 03/2000. Resolu-
ção nº 154/2017. O Conselho referenda ciência do Relatório de Vistoria Técnica reali-
zado pela CSPC em 01/02/2019.   4  .   P  rocessos e Protocolados com parecer favorável 
da CSPC  (fi cando aberto para vistas de Conselheiros por 05 dias)  .     4.1.  Protocolo 
nº  2018/10/33380 PG.   Interessado: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferro-
viárias Paulistas. Assunto: Solicitação de Emissão de Certifi cado de Transferência  de 
Potencial Construtivo. Imóvel situado à Rua Cesar Bierremback, 80/84/90, esquina 
com Rua Lusitana, Qt. 1008, Lote 10. Tombado. Processo de Tombamento nº 19/08. 
Resolução nº 105/2010. Parecer da CSPC: Favorável.   4.  2  .  Protocolo nº   1998/0/60489 
PG.   Interessado: Tess S/A. Assunto: Solicitação de aprovação de projeto de regulari-
zação de Estação Rádio Base para Telefonia Celular móvel, situada à Avenida Aquida-
bã, 766, quarteirão 1132, lote 15. Área envoltória do Bosque dos Jequitibás. Processo 
de Tombamento 03/1993. Resolução nº 13/1993.O Conselho referenda e aprova o 
parecer favorável da CSPC.   4.  3  .  Protocolo nº   2019/10/5564 PG.   Interessado: Claudio 
Amatte. Assunto: Solicitação de aprovação de serviço de restauro de vitrais que com-
põem as janelas da Capela inserida no contexto edifi cado tombado "Hospital Benefi -
cência Portuguesa", situado à Rua Onze de Agosto, 557, Qt. 108, Centro. Processo de 
Tombado nº 08/2001. Resolução nº 64 de 2006.O Conselho referenda e aprova o pare-
cer favorável da CSPC.   4.4. Protocolo nº   1942/0/1904.   Interessado: Banco Noroeste 
do Estado de São Paulo. Assunto: Solicitação de aprovação para ampliação em Edifí-
cio localizado à Avenida Doutor Campos Sales, 968 e 974, lote 23, quarteirão 1010, 
área envoltória do Centro Histórico. Resolução 01/1998. O Conselho referenda e apro-
va o parecer favorável da CSPC.   4.5. Protocolo nº    2019/10/3949 PG.   Interessado: 
Felipe Fiori Bertazzoli. Assunto: Solicitação de emissão de Certifi cado de Potencial 
Construtivo do imóvel situado à Rua Luzitana, 1667. Tombado pelo Condepacc. Pro-
cesso de Tombamento nº 03/2000. Resolução nº 154/2017. O Conselho referenda e 
aprova o parecer favorável da CSPC favorável com as indicações necessárias para 
prosseguimento da solicitação de Emissão de Certifi cado de Potencial Construtivo. 
  4.6. Protocolo nº 2018/10/35680 PG.   Interessado: Janga Invest Administração e Par-
ticipação. Assunto: Solicitação de aprovação de benfeitoria para obtenção de isenção 
de IPTU, imóvel situado à Rua Salustiano Penteado, 115. Tombado pelo Condepacc. 
Processo de Tombamento nº 02/2000. Resolução nº 74/2008. O Conselho referenda e 
aprova o parecer da CSPC  referente ao encaminhamento deste protocolado à Secreta-
ria de Urbanismo para emissão de alvará de reforma, a fi m de que o interessado possa 
cumprir a normativa 06 de 21/12/2017 DRI/SMF, artigo 6º.   4.7. Protocolo nº 
2018/11/3945 PDU.   Interessado: Labor Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Assunto: 
Solicitação de aprovação de nova construção prevendo utilização de Área Permeável 
Alternativa (Resolução 128/2013) no imóvel situado à Rua Paulo Lobo, 225, Quartei-
rão 13/93, área envoltória do Bosque dos Jequitibás - Tombado pelo Condepacc. Re-
solução 13/93. O Conselho referenda e aprova o parecer favorável da CSPC.   4.8. 
Protocolo nº 2019/10/3447 PG.   Interessado: Renata Camano de Mello. Assunto: So-
licitação de aprovação de projeto de regularização em imóvel situado à Avenida Coro-
nel Silva Telles, 165, quarteirão 236, lote 001 sub. Tombado pelo Condepacc. Proces-
so de Tombamento nº 13/2001. Resolução nº 67 de 2008. O Conselho referenda e 
aprova o parecer favorável da CSPC.   4.9. Protocolo nº 2  0  18/10/34627 PG.   Interessa-
do: Fávio Renato Robatini Biglia. Assunto: Solicitação de aprovação de projeto básico 
de restauro com fi ns de emissão de Certifi cado de Transferência de Potencial Constru-
tivo do imóvel à Rua Barão de Jaguara, 1148, quarteirão 13. Tombado pelo Conde-
pacc, conforme Processo de Tombamento nº 20/08. Resolução nº 145 de 2015 - imóvel 
inserido em "Imóveis do entorno o Largo do Rosário". O Conselho referenda e aprova 
o parecer favorável da CSPC. Nada mais havendo, a Conselheira Daisy Serra Ribeiro 
agradece a todos e encerra a reunião, da qual eu, Maria Helena Hespanholeto Maziero, 
transcrevo a presente Ata, que deverá ser aprovada pelo CONDEPACC .
  

 Campinas, 01 de julho de 2019 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

   

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  ATA 487ª 
 Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezenove, com início às 10:30h, realiza-
-se no Planetário - Parque Portugal - Portão 07, a quadringentésima octogésima sétima 
reunião do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - Condepacc 

sob a presidência de Claudiney Rodrigues Carrasco, com a presença do vice-presi-
dente Herberto Guimarães e com os seguintes conselheiros: Walquiria Sonati, titular 
do Gabinete do Prefeito/ Monna Hamssi Taha e Rogério da Silva, titular e suplente 
da Secretaria Municipal de Urbanismo/ Claudio Natal Orlandi, titular da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura/ Pâmela Cristina Pereira, titular da Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos/ Daisy Serra Ribeiro e Antonio Henrique F. Anunziata, titular 
e suplente da Coordenadoria Setorial de Patrimônio Cultural/ Marcela Bonetti, titu-
lar de Museologia/ Emerson Neves Ferreira, suplente da Pontifícia Universidade de 
Campinas - PUCC/ Reinaldo Rigitano, suplente do Centro de Ciências, Letras e Artes/ 
Sérgio Galvão Caponi, titular da Academia Campineira de Letras e Artes/Regina Már-
cia Moura Tavaraes, titular da Academia Campinense de Letras/ João Manuel Verde, 
titular da Associação Regional de Escritórios de Arquitetura - A.R.E.A./ Edinelson 
Brizotti, titular do Conselho Regional de Corretores de Imóveis- CRECI/ Roberto 
Baldin Simionatto, titular da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas 
- AEAC/ Heloisa Ribeiro dos Santos, titular da Associação Comercial e Industrial 
de Campinas/ Tereza Cristina Moura Penteado, titular do COMDEMA - Conselho 
Municipal de Meio Ambiente.  A  bertura dos trabalhos : O presidente Claudiney 
Carrasco inicia a reunião cumprimentando a todos.  1. EXPEDIENTE.  Ausência de 
Conselheiros/Justifi cativa. Justifi caram ausência: Mateus Rosa Tognela, titular da Se-
cretaria Municipal de Educação, Olga R. de Moraes Von Simson, titular do Instituto 
Histórico, Geográfi co e Genealógico de Campinas - IHGGG e João Cesar Galvão, 
titular da  Associação Campineira de Imprensa. O presidente informa que fará uma 
inversão de itens de pauta e inicia o item  4. COMUNICAÇÕES.  A conselheira Re-
gina Márcia Moura Tavares comunica que  no dia de hoje começará  a ministrar um 
curso para professores da EJA  Sul  da  FUMEC, para que os professores entendam e 
possam passar para seus alunos que todos produzem patrimônio cotidianamente e que 
o Patrimônio Imaterial existe em Campinas. Continua dizendo que o curso inclui a 
técnica das ofi cinas de resgate de brinquedos e brincadeiras e com isso os professores 
possam ser agentes de recolhimento e revitalização das brincadeiras tradicionais nas 
comunidades onde vivem. O curso acontecerá nos dias 30 de maio, 03 e 06 de junho, 
é gratuito e será ministrado através da Academia Campinense de Letras. Informa que 
estará lançando a Cartilha de Educação Patrimonial, com  linguagem de nível médio 
para que qualquer pessoa entenda o que é Patrimônio Cultural. O lançamento deve-
rá acontecer no "Dia do Patrimônio", no mês de agosto, na Casa do Patrimônio. A 
conselheira Regina Márcia Moura  Tavares questiona sobre o Relatório dos Museus 
enviado por e-mail. A  conselheira Daisy Ribeiro informa que a mensagem não foi 
recebida e solicita que a conselheira Regina Márcia Moura Tavares reenvie. A conse-
lheira Regina Márcia Moura Tavares informa que a Academia Campinense de Letras 
continua realizando o projeto "Minutos da Memória Campineira" na Rádio Educativa. 
O conselheiro João Manuel Verde elogia o trabalho da conselheira Regina Márcia 
na Rádio Educativa e sugere que o programa seja feito também pela TV Câmara. A 
conselheira Regina Márcia Moura Tavares informa que esteve na Câmara Munici-
pal conversando com os responsáveis, mas nada aconteceu. O presidente Claudiney 
Carrasco se propõe a enviar um documento do Condepacc à Câmara solicitando que 
o programa seja estendido à TV Câmara, como uma ação do Conselho. O presidente 
convida a conselheira Regina Márcia Moura Tavares para que junto com a Secretaria 
de Cultura realizem a proposta de publicação relacionada ao "Museu Caipira", da 
culinária caipira do estado de São Paulo. A conselheira Regina Márcia aceita o convite 
e diz ter o projeto "A doceria paulista do nordeste paulista", os doces tradicionais do 
nordeste paulista. O conselheiro João Manuel Verde aproveita e se dispõe a fazer um 
projeto sobre a cachaça e diz que quer se tornar um cachacista, pois a cachaça é mais 
antiga que o uísque escocês e o rum e faz parte desse inventário caipira.  O conselheiro 
João Manuel Verde informa desenvolver um trabalho voluntário com alunos univer-
sitários sobre os bens tombados da cidade. O projeto apresenta os prédios históricos 
aos alunos para que compreendam a questão do patrimônio histórico de Campinas. O 
presidente Claudiney Carrasco justifi ca sua ausência na última reunião dizendo que 
estava participando do Fórum de Secretários de Cultura, realizado em Maceió, do 
qual era Vice-Presidente e foi conduzido à Presidência. Informa que foi convocado 
pela Câmara na semana passada e que a Comissão de Cultura Federal está composta 
por Deputados com recorte cultural e dispostos a atuar. O presidente prossegue com a 
pauta e passa a palavra para a conselheira Daisy Ribeiro. A conselheira Daisy Ribeiro 
lembra que na última reunião do Conselho discutimos sobre restauro de patrimônios 
históricos e dentro desta linha apresentaremos um trabalho sobre 86 imóveis referen-
tes a 86 Processos de Estudo de Tombamento abertos individualmente por uma gestão 
deste Conselho em 2015. A discussão de hoje será como o Conselho lidará com 86 
imóveis que são, de uma maneira geral, semelhantes aos imóveis tombados (prédios) 
que somam quinhentos e noventa e três. A conselheira Daisy Ribeiro informa que o 
trabalho está sendo elaborado há um ano pelos técnicos da CSPC para ser apresenta-
do ao Conselho. O presidente Claudiney Carrasco lembra que temos autoridade para 
abrir um processo de tombamento, mas temos obrigação de tombar ou arquivar.  2. 
ORDEM DO DIA.  2.1.  Apresentação sobre os Processos de Estudo de Tombamento 
dos imóveis de 2008. Historiador Antônio Henrique Anunziata.
 LISTAGEM DOS PROCESSOS DE TOMBAMENTO DO   CONDEPACC/
AGOSTO   2018 
 12/2015- Rua Ferreira Penteado, 720, 728,730, Qt. 1056, lote 01, Bairro Centro.
14/2015- Rua Cônego Cipião, 405/ Rua Regente Feijó 673, Qt. 1069, lote (11) 12, 
Bairro Centro.
     15/2015- Rua Cônego Cipião, 450, Qt. 1092, lote 02, Bairro Centro.
     16/2015-Rua Regente Feijó, 657/ Rua Cônego Cipião, 418, Qt. 1093, lote 01, 
Bairro Centro.
     17/2015-Rua Barão de Jaguara, 972 (988), Qt. 1039, lote (14) 12-MOD, Bairro 
Centro.
     18/2015- Rua Ferreira Penteado, 494, Qt. 1059, lote 16, Bairro Centro.
     19/2015- Rua José Paulino, 792, Qt. 1058, lote 1/8, Bairro Centro.
     20/2015- Rua 13 de Maio, 88/Rua 11 de Agosto 20, Qt. 1025, lote 07, Bairro Centro.
     21/2015-Rua 13 de Maio, 181, Qt. 1023, lote 20, Bairro Centro.
     22/2015- Rua 13 de Maio, 185(189), Qt. 1023, lote 19, Bairro Centro.
     23/2015-Rua 13 de Maio, 193(197), Qt. 102, lote 18, Bairro Centro.
     24/2015-Rua 13 de Maio, 201, Qt. 1023, lote 17, Bairro Centro.
     25/2015-Rua 13 de Maio, 226, Qt. 1024, lote 09-UNI, Bairro Centro.
     26/2015-Rua 13 de Maio, 271/Rua Visconde do Rio Branco, 338, Qt. 1022, lote 
36, Bairro Centro.
     27/2015-Rua 13 de Maio, 296, Qt. 1021, lote (07) 06, Bairro Centro.
     28/2015-Rua 13 de Maio, 378(382), Qt. 1020, lote 18, Bairro Centro.
     29/2015-Rua 13 de Maio, 392, Qt. 1020, lote 16, Bairro Centro.
     30/2015-Rua 13 de Maio, 506, Qt.1017, lote 10, Bairro Centro.
     31/2015-Rua 13 de Maio, 535, Qt. 1018, lote 11, Bairro Centro.
     32/2015-Rua 13 de Maio, 663(665), Qt. 1014, lote (01)13, Bairro Centro.
     33/2015- Av. Andrade Neves, 46, 50,56/ Rua Dr. Campos Salles, 102, Qt. 1027, lote 
08, Bairro Centro.


