
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA. 

 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, nas dependências da 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS, realizou-se a sexagésima 
segunda Reunião Extraordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos 
– CONDEPASA. Compareceram à reunião os conselheiros: Marcio Borchia Nacif, Vera 
Stoicov, Frederico Guilherme de Moura Karaoglan, Edson Luís da Costa Sampaio, Maria 
Inês Rangel Garcia, Nelson Vaz Feijó Filho, Selley Storino, Rogério Mathias Conde, 
Ricardo Martins da Silva, Nelson Gonçalves de Lima Junior, Jaime Calixto dos Santos 
Junior e Ricardo Beschizza. O conselheiro Ney Caldatto Barbosa justificou a ausência. 
No item das votações e discussões adiadas tratou-se: Processo nº 62353/2021-74 - 
interessado: Autoridade Portuária de Santos - assunto: projeto de intervenções em bens 
culturais integrados Valongo-Paquetá - local: Porto Valongo-Paquetá: O presidente 
iniciou a reunião comunicando que a mesma foi convocada e está sendo realizada como 
objetivo específico do plenário do Conselho ser esclarecido quanto a CONSULTA 
PRÉVIA submetida ao CONDEPASA, com a explanação, por parte da “SANTOS PORT 
AUTHORITY”, com a participação da SEPORT, do “Projeto de intervenções em bens 
culturais Integrados Valongo-Paquetá”. Dada a palavra aos representantes da SPA, 
Arquiteto Gino Caldatto Barbosa, Sra. Ana Teresa Magalhães, Sr. Bruno Grecco, Sr. 
Signor e SEPORT, Arqto. Ronald do Couto Santos que discorreram sobre o tema, 
apresentando os argumentos relativos à sugestão de intervenções propostas para área, 
com a apresentação de fotos e mapas que ilustraram as pretensões da SPA para a 
execução do mesmo, secundados pelo representante da SEPORT. Após o termino da 
explanação, foram questionados por vários conselheiros, solicitando esclarecimentos que 
auxiliassem na analise da pretensão, no que foram totalmente atendidos pelos 
representantes do SPA e SEPORT. Após, verificado pelo presidente que todos 
conselheiros estavam já satisfeitos com os esclarecimentos prestados, tanto na 
apresentação quanto nas explicações suplementares, agradeceu a presença dos 
representantes da SPA e da SEPORT e, após a saída dos mesmos, passou a conduzir a 
discussão que se abriu para análise e deliberação do mesmo quanto a consulta prévia 
submetida ao Conselho. Feito isso e após ampla discussão entre os conselheiros, 
comprometera-se estes, juntamente com a presidência, redigirem até a próxima Reunião 
Ordinária a realizar-se na próxima semana, uma cota, a ser colocada no Processo e ofício 
a ser encaminhado a SPA, com a deliberação do plenário, sobre a consulta previa, que 
englobasse todos os aspectos relevantes levantados que possibilitassem o 
prosseguimento da pretensão apresentada, já sobre uma sugestão apresentada pela 
presidência, que posteriormente seria encaminhada aos  presentes  à   reunião  para   ser  
aprimorada  e   emendada  dentro  dos  aspectos  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
levantados na ocasião. Nos itens proposições e comunicações, nada foi apresentado. Por  
nada  mais  haver  a  discutir  ou   relatar,  o   Presidente,   Marcio   Borchia   Nacif -------
------------------------------- deu por encerrada a reunião às onze 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, 17 de fevereiro de 2.022 

Vera Stoicov 

Frederico Guilherme de Moura Karaoglan 

Edson Luís da Costa Sampaio 

Maria Inês Rangel Garcia 

Nelson Vaz Feijó Filho 

Selley Storino 

Rogério Mathias Conde 

Ricardo Martins da Silva 

Nelson Gonçalves de Lima Junior 

Jaime Calixto dos Santos Junior 

Ricardo Beschizza 


