
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA 515.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA. 

 
Aos doze dias do mês de março de dois mil e quinze, nas dependências do Centro de 
Cultura “Patrícia Galvão”, realizou-se a quingentésima décima quinta Reunião 
Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos – 
CONDEPASA. Compareceram à reunião: Bechara Abdalla Pestana Neves, Paulo 
Lacerda de Mattos, Gisela Aparecida Rodrigues Álvares, Edson Luis da Costa 
Sampaio, Dilson Miyahira, Edmundo do Amaral Neto, Ney Caldatto Barbosa, Roberto 
de Assis Tavares de Almeida, Romilda Lorenzo Timan e Luiz Antônio de Paula Nunes. 
O presidente, Bechara Abdalla Pestana Neves, iniciou a reunião com a leitura da ata 
da 514ª Reunião Ordinária a qual foi aprovada. Houve justificativa de ausência dos 
conselheiros Márcio Calves, Frederico Guilherme de Moura Karaoglan e Edison Ranni 
Taques Fonseca. Em análise de processos tratou-se: Proc. nº 100351/2014-06- 
interessado: Sérgio Luís Dias da Piedade - assunto: isenção de IPTU para ano de 
2015- local: Rua Visconde do Rio Branco, nº 33: após análise, deliberou-se nada opor 
ao requerido, nos termos da manifestação da SEOTA (à fl.10, em 12/03/2015). Proc. 
nº 121587/2014-22 - interessado: Antônio Sérgio da Silva Barros - assunto: projeto 
arquitetônico- local: Rua Braz Cubas, nº 121: após análise, deliberou-se pela 
aprovação do projeto arquitetônico apresentado considerando-o como restauro, tendo 
em vista os avanços da situação proposta em relação a existente no local, levando-se 
em conta a recuperação dos elementos ornamentais (frisos e relevos), recuperação do 
telhado e adoção de cor em tom harmonioso com o conjunto arquitetônico. Proc. nº 
89625/2012-92 - interessado: Santuário de Nossa Senhora do Carmo - assunto: 
Comunicação de execução de obras - local: Praça Barão do Rio Branco, nº 16: após 
análise, deliberou-se nos termos da manifestação da SEOTA (pela regularização dos 
serviços emergenciais já concluídos acompanhando a manifestação do OTA em 
seu parecer técnico às fls. 93 a 95). Proc. nº 20901/2015-15 – interessado: 
Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP – assunto: Melhoria da 
infraestrutura do Sistema Viário da Margem Direita – Perimetral – local: Avenida 
Siqueira Campos, nº 0: após análise, deliberou-se pela aprovação nos termos da 
manifestação da SEOTA, que sugere ainda, (   tendo em vista que esse Conselho 
está encaminhando por ofício a resposta ao interessado nos termos acima 
mencionados, sugerimos também, encaminhamento de ofício ao GPM, SEPORT 
e SIEDI para ciência). Em proposições nada foi apresentado. No item das 
comunicações tratou-se: a) Interessado: Edson Luis da Costa Sampaio - assunto: 
obras irregulares em Bens Protegidos - local: Companhia Docas do Estado de São 
Paulo – CODESP Avenida Rodrigues Alves s/nº e Armazém situado à Rua Aguiar de 
Andrade, nº 58/68 – Paquetá: tomando ciência da comunicação, o Conselho deliberou 
encaminhar ofícios à Diretoria da CODESP para ciência quanto às obras irregulares e 
à SIEDI para as devidas providências administrativas para as obras irregulares no 
Armazém à Rua Aguiar de Andrade e no Conjunto da CODESP. b) Solicitação de 
agendamento para vistoria e autorização de início de obras à Rua XV de Novembro, nº 
103/109: o Conselho tomou ciência do solicitado e deliberou encaminhar o assunto à 
SEOTA a fim de providenciar o agendamento de vistoria do material confeccionado  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
para restauro da calçada tombada, bem como oficiar as Secretarias Municipais e 
Concessionárias quanto ao futuro início das obras de restauro e a observância da 
manutenção e proteção do passeio após os serviços concluídos. Por nada mais haver 
a discutir ou relatar, o presidente deu por encerrada a reunião às dez horas e vinte e 
cinco minutos. Eu, Márcia Silva, --------------------------secretariei a reunião e lavrei a 
presente ata que após aprovada, passa a ser assinada pelos conselheiros a ela 
presentes. 
Santos, doze de março de dois mil e quinze. 
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