
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, nas dependências do 
Centro de Cultura “Patrícia Galvão”, realizou-se a quingentésima sexagésima segunda 
Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos – 
CONDEPASA. Compareceram à reunião: Bechara Abdalla Pestana Neves, Fernando 
José Rodrigues Carol, Glaucus Renzo Farinello, Nelson Vaz Feijó Junior, Ronald 
Couto dos Santos, Daniela Colin Lima, Gustavo de Araújo Nunes, Marcio Calves, 
Silmar Silva de Paulo e Gustavo Zagatto Fernandez. O presidente Bechara Abdalla 
Pestana Neves iniciou a reunião com a leitura e aprovação da ata da 561ª Reunião 
Ordinária a qual foi aprovada por unanimidade. A Conselheira Wânia Mandes Seixas 
justificou a ausência. Nos itens, matérias em regime de urgência de votações e 
discussões adiadas, nada foi apresentado. Em análise de processos tratou-se: 
Processo nº 1120302013-19 - interessado: Renato Erra Filho - assunto: encaminhando 
projeto arquitetônico de conservação de imóvel comercial - local: Rua Visconde de 
Vergueiro nº 2: após análise, deliberou-se pela aprovação do requerido, nos termos da 
manifestação da SEOTA (...Em atendimento ao deliberado pelo Conselho na 550ª R.Ord., a 

profissional compareceu tomando ciência da necessidade de conclusão dos serviços de acordo 
com o projeto arquitetônico aprovado, ou seja, a colocação da cimalha na parte superior da 
fachada e pintura conforme prospecções estratigráficas. Verificamos em vistoria recente que a 
cimalha foi colocada e a pintura concluída conforme relatório fotográfico em anexo. Dessa forma 
entendemos que as obras foram concluídas conforme o projeto aprovado. Nada opor quanto às 

obras de restauro do imóvel com NP2.). Processo nº 42968/2017-80 - interessado: Macuco 
Incorporadora e Construtora Ltda. - assunto: aprovação de projeto arquitetônico - local: 
Av. Presidente Wilson nº 21: após análise, deliberou-se pela aprovação do requerido, 
nos termos da manifestação da SEOTA (...O projeto apresenta uma edificação com subsolo 

para estacionamento, térreo e pavimento superior totalizando a altura máxima de 12 metros. Pela 
localização, gabarito e escala, a edificação projetada não interfere negativamente na envoltória e 
ambiência de bens tombados mais próximos. Nada opor quanto à aprovação do projeto 

arquitetônico.). Ofício DIENG-GD/239.17 de 05/06/2017 - interessado: Porto de Santos 
– Hilário Seguin Dias Gurjão – Diretor de Engenharia - assunto: ciência e análise 
acerca das obras no entorno da Av. Perimetral em atendimento a ata de reunião de 
22/06/2016 referente às tratativas entre o Ministério Público e CODESP - local: Av. 
Perimetral entorno da Bacia do Mercado: após leitura do parecer da SEOTA o 
Conselho tomou ciência do estágio atual das obras de revitalização no entorno da Av. 
Perimetral, aprovando a proposta de instalação da placa de informações históricas 
junto ao antigo prédio da Secretaria de Agricultura, bem como aprovou o projeto para 
instalação de mobiliário urbano (tipo PMS) no entorno da Bacia do Mercado. No 
entanto o Conselho solicita maiores cuidados no plantio das duas árvores propostas 
para esse mesmo local. Em proposições nada foi apresentado. Em comunicações 
tratou-se: a) Ofício nº 1009/2017-GAB-IPHAN/SP de 31/03/2017 – Maria Cristina 
Donadelli Pinto – Superintendente IPHAN/SP – encaminha para ciência cópia do 1º 
Termo de Aditamento ao Convênio nº 779456 que tem como objeto o restauro do  

 



 

 

 

 

 

retabulo da Igreja do Valongo: foi dada ciência do teor do Termo ao pleno. b) 
Apresentação da “Jornada do Patrimônio/2017” organizada pela Secretaria de 
Estado da Cultura - SEC em parceria com o CONDEPHAAT de 14 a 20/08/2017 na 
cidade de Santos, com a participação da PMS, FAMS, USP, CET e CONDEPASA: 
através de ação integrada, a Secretaria do Estado da Cultura, CONDEPHAAT, e mais 
15 municípios no Estado de São Paulo, promoverão no Estado de São Paulo o evento 
denominado "Jornada do Patrimônio 2017" com o objetivo de difundir, através da 
educação patrimonial, a valorização do patrimônio e demonstrar as várias 
possibilidades de uso e sua incorporação ao cotidiano das cidades. Em Santos a 
Jornada terá a participação das Secretarias da Prefeitura Municipal de Santos 
Secretaria de Cultura - SECULT, Secretaria de Turismo - SETUR, Secretaria de 
Educação- SEDUC, Secretaria de Comunicação - SECOM, Fundação Arquivo e 
Memória de Santos - FAMS, Universidade de São Paulo - USP, Conselho de Defesa 
do Patrimônio Cultural de Santos - CONDEPASA e Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET. A programação proposta consistirá na visita monitorada aos 10 bens 
tombados e/ou protegidos, situados no centro histórico de Santos. c) Palestra técnica: 
o Conselheiro Gustavo de Araújo Nunes comunicou ao pleno que a Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Santos – AEAS está empenhada na realização de 
Palestra Técnica a respeito da aprovação de projetos arquitetônicos em Órgãos 
Públicos e para tanto propôs ao Conselho a participação de seu Órgão Técnico de 
Apoio - OTA para os devidos esclarecimentos, o que foi prontamente aprovado pelo 
Presidente. d) Projeto de restauro da Sala Princesa Isabel: o Conselheiro Ronald 
Couto dos Santos informou ao pleno que a Secretaria de Infraestrutura e Edificações – 
SIEDI está empenhada na realização do projeto de restauro da Sala Princesa Isabel 
no Paço Municipal que posteriormente será encaminhado ao CONDEPASA para 
análise e deliberação. Por nada mais haver a discutir ou relatar, o presidente deu por 
encerrada a reunião às dez horas. Eu, Lilian Esther Gigli -------------------secretariei a 
reunião e lavrei a presente ata que após aprovada, passa a ser assinada pelos 
conselheiros a ela presentes. 

Santos, vinte e nove de junho de dois mil e dezessete. 
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