
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA 628.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DE 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA. 

 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte um, nas dependências da 
Associação Comercial de Santos - ACS, realizou-se a seiscentésima vigésima oitava 
Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos – 
CONDEPASA. Compareceram à reunião: Marcio Borchia Nacif, Ronaldo Vizine 
Santiago, Fernanda Rodrigues Alarcon, Flávia Neves Dantas, Vera Stoicov, Diego 
Costa Rozo Guimarães, Frederico Guilherme de Moura Karaoglan, Jaime Gomes 
Calixto dos Santos Junior e Jaqueline Fernandez Alves. O Presidente iniciou a 
reunião com a leitura da ata da 627ª Reunião Ordinária, a qual foi aprovada por 
unanimidade. Os Conselheiros Rogério Mathias Conde e Maria Inês Rangel Garcia  
justificaram ausência. No item matérias em regime de urgência tratou-se: a) Eleição 
do Vice-Presidente do Conselho, devido a vacância do cargo: o Presidente 
perguntou se algum Conselheiro gostaria de se candidatar ao cargo de Vice-
Presidente, como ninguém se manifestou, o Presidente sugeriu o nome da 
Conselheira Titular representante da SIEDI Arquiteta Fernanda Rodrigues Alarcon, 
que aceitou a indicação, colocando-a em votação, foi eleita por unanimidade pelo 
pleno. Em votações e discussões adiadas nada foi apresentado. Em análise de 
processos tratou-se: Processo nº 61642/2017-70 - interessado: Secretaria de Cultura 
- assunto: informações sobre dívida ativa de imóvel pertencente ao Sindicato dos 
Conferentes de Carga e Descarga de Santos - local: Rua João Pessoa nº 302: após 
análise, deliberou-se por cinco votos a favor e dois contrários não se opor ao 
cancelamento da multa, pois o restauro foi efetuado nos termos da manifestação do 
OTA., devendo-se encaminhar o processo em questão aos órgãos municipais 
competentes para ciência e prosseguimento. Processo nº 89996/2009-79 - 
interessado: ASSAOC – Associação Amigos das Oficinas Culturais do Estado de 
São Paulo - assunto: comunicação de reparo – serviços de conservação - local: 
Praça dos Andradas s/nº (Casa de Câmara e Cadeia): após análise, deliberou-se 
pela aprovação dos serviços para manutenção da cobertura, concluídos através das 
obras de restauro do edifício da Casa de Câmara e Cadeia. Processo nº 
11627/2021-21 - interessado: Secretaria de Empreendedorismo Economia Criativa e 
Turismo - assunto: projeto para instalação de brise no prédio anexo a Estação 
Valongo - local: Largo Marquês de Monte Alegre s/nº: após análise, deliberou-se 
pela aprovação do projeto arquitetônico para colocação de brises nas fachadas, 
ressaltando que não foi apresentada aprovação pelo CONDEPHAAT. Processo nº 
61571/2019-95 - interessado: DEPLEO - assunto:  encaminhamento  do  projeto  de  
restauro  do  Outeiro  de  Santa  Catarina - local: Rua Visconde do Rio Branco nº 48:  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
após análise, deliberou-se pela aprovação do requerido, nos termos da 
manifestação do OTA (...Desta forma, acompanhamos a manifestação do Escritório 
Técnico do Alegra Centro pela aprovação das alterações propostas para alteamento 
de corrimãos e guarda-corpos na escadaria externa e mirante.). 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 dez horas. Eu, Lilian Esther 
Gigli...........................................lavrei a presente ata que após aprovada, passa a ser 
assinada pelos conselheiros a ela presentes. 
Santos, 08 de julho de dois mil e vinte um. 
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