
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA 516.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA. 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quinze, nas dependências do 
Centro de Cultura “Patrícia Galvão”, realizou-se a quingentésima sexta quinta Reunião 
Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos – 
CONDEPASA. Compareceram à reunião: Bechara Abdalla Pestana Neves, Gisela 
Aparecida Rodrigues Álvares, Edson Luis da Costa Sampaio, Edmundo do Amaral 
Neto, Ney Caldatto Barbosa, Romilda Lorenzo Timan, Luiz Antônio de Paula Nunes e 
Wânia Mendes Seixas. O presidente, Bechara Abdalla Pestana Neves, iniciou a 
reunião com a leitura da ata da 515ª Reunião Ordinária a qual foi aprovada. Não 
houve justificativa de ausência dos conselheiros. Nos itens, matérias em regime de 
urgência e votações e discussões adiadas, nada foi apresentado. Em análise de 
processos tratou-se: Proc. nº 25330/2015-21- interessado: SIEDI - assunto: projeto de 
restauro de fachadas e telhados do galpão - local: Praça Iguatemi Martins s/nº: após 
análise, deliberou-se pela aprovação do projeto de restauro, nos termos da 
manifestação do OTA (...ressaltando que deverá ter o parecer do Escritório Técnico do Alegra 

Centro). Proc. nº 24535/2015-07 - interessado: SUP-RCH - assunto: análise e 
aprovação do serviço de restauração e reparação das calçadas, muretas e taludes do 
Canal 1 - local: trecho do Canal de Drenagem–Canal 1 junto à Praça Belmiro Ribeiro: 
após análise, deliberou-se pela sua aprovação, nos termos da manifestação do OTA 
(...pela aprovação dos serviços de restauração apresentados). Proc. nº 86643/2012-68 - 
interessado: Luciana Capucci de Oliveira - assunto: licença para executar pintura de 
fachada - local: Rua General Câmara nº 76/78: após análise, deliberou-se acatar a 
manifestação do OTA (...Nada opor quanto a baixa dos serviços lembrado que se trata de 

conservação sem direito aos benefícios fiscais do Programa Alegra Centro.). Proc. nº 
90335/2011-29 – interessado: Ubaldo Alves Pinheiro – assunto: aprovação de projeto 
arquitetônico para reforma e reconstrução de imóvel – local: Rua General Câmara nº 
191/193: após análise, deliberou-se acatar a manifestação do OTA (...nada opor quanto à 

aprovação do Projeto Arquitetônico.). Em proposições nada foi apresentado. No item das 
comunicações tratou-se: a) Interessado: Analdina Martes M. Chagas dos Santos - 
assunto: Obras - Vistoria na E.E. “Visconde de São Leopoldo”: local: Rua João Guerra 
nº 251: o presidente relatou ao plenário que realizou vistoria no local onde constatou 
problemas referentes à segurança do local, espessura dos vidros a serem colocados. 
Informou que tomou providências enviando o ofício nº 17/2015 em 16/03/2015, ao 
arquiteto Apoena Amaral, autor do Projeto de Restauro para que avalie e encontre 
soluções técnicas para os problemas detectados na vistoria. b) Nota de falecimento: o 
presidente informou a todos o falecimento do historiador e ex-estagiário do OTA, Ney 
Paes Loureiro Malvásio, no dia 17/03/2015. Compareceram ao velório no Memorial 
Ecumênico prestando condolências os Arquitetos Bechara Abdalla Pestana Neves, 
Vandelei  Hassan,  Edson  Sampaio  e  Iris  Geiger  da  Silva. c) Agradecimento: o  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
presidente prestou agradecimento ao senhor Márcio Calves, representante da 
Associação Comercial de Santos (ACS) no seu empenho propondo o retorno do 
Escritório Técnico do Alegra Centro para o Centro Histórico de Santos. d) O arquiteto 
Ney Caldatto Barbosa, representante neste Conselho da Universidade Católica de 
Santos - UNISANTOS, entregou um exemplar do livro “Museu Pelé: Restauração e 
Legado” para constar no acervo do CONDEPASA. Por nada mais haver a discutir ou 
relatar, o presidente deu por encerrada a reunião às dez horas e quinze minutos. Eu, 
Lucimara Alcântara Franco, --------------------------secretariei a reunião e lavrei a 
presente ata que após aprovada, passa a ser assinada pelos conselheiros a ela 
presentes. 
Santos, 25 de março de dois mil e quinze. 
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