
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA 522.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA. 

 
Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e quinze, nas dependências do Centro 
de Cultura “Patrícia Galvão”, realizou-se a quingentésima vigésima segunda Reunião 
Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos – 
CONDEPASA. Compareceram à reunião: Bechara Abdalla Pestana Neves, Edmundo 
Amaral Neto, Paulo Lacerda de Mattos, Gustavo Araújo Nunes, Marcio Calves, 
Geonísio Pereira de Aguiar e Dilson Miyahira. O presidente, Bechara Abdalla Pestana 
Neves, iniciou a reunião com a leitura da ata da 521ª Reunião Ordinária a qual foi 
aprovada. Justificaram a ausência os conselheiros, Edson Luis da Costa Sampaio, 
Ney Caldatto Barbosa e Wânia Mendes Seixas. Nos itens, matérias em regime de 
urgência e votações e discussões adiadas, nada foi apresentado. Em análise de 
processos tratou-se: Ofício nº 186/2015-GAB-SEDURB de 14/07/2015 - interessado: 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDURB - assunto: projeto de climatização 
do piso superior - local: Av. Bartolomeu de Gusmão nº 15 (Pinacoteca Benedito 
Calixto): após análise, deliberou-se aprovar o projeto de climatização do pavimento 
superior da Pinacoteca Benedito Calixto, devendo ser apresentados posteriormente 
projetos complementares. Processo nº 54997/2015-13 - interessado: Gustavo de 
Araújo Nunes - assunto: autorização para limpeza de fachada de imóvel NP2 - local: 
Av. Senador Feijó nº 72/74 esquina com a Rua General Câmara nº 156: após análise, 
deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da SEOTA (...Nada 

opor quanto à aprovação do solicitado.), o Conselheiro Gustavo de Araújo Nunes se 
absteve da votação do referido processo em virtude do mesmo ser o interessado. 
Processo nº 63879/2015-88 - interessado: CONDEPASA - assunto: reforma de quatro 
bancas de jornal existentes na Praça Mauá - local: Praça Visconde de Mauá: após 
análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da SEOTA 
(...As novas bancas projetadas apresentam aspecto arquitetônico moderno e neutro com aplicação 

do revestimento fulget natural nas cores cinza e bege. Acompanhamos a manifestação favorável 

do COREU/SEDURB. Nada opor pela aprovação do projeto arquitetônico apresentado.). Proc. nº 
99624/2014-18 - interessado: Antonio Claudio Rodrigues dos Santos - assunto: 
aprovação de projeto de mudança de uso em edificação comercial - local: Rua Cidade 
de Toledo nº 25: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da 
manifestação da SEOTA (...Acompanhamos a manifestação do Alegra Centro pela aprovação 

do projeto arquitetônico. Nada opor.). Proc. nº 61687/2015-46 - interessado: Adão 
Gervásio Paulo - assunto: projeto de restauração da fachada do imóvel - local: Rua 
Uruguai nº 13: após análise, deliberou-se encaminhar o processo ao DECONTE/SIEDI 
para atender o solicitado pela SEOTA (...Solicitamos encaminhamento do presente ao 

DECONTE para convite ao profissional a fim de tomar ciência das complementações necessárias 
previstas na Resolução CONDEPASA 02/05 que anexamos ao presente. Informamos que não 
conseguimos entrar em contato com o RRT para  orientações uma vez que o presente processo 
não   apresenta   nenhum   contato   telefônico   ou  e-mail   do   profissional  nem   do   interessado  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
proprietário.). Ofício Gerência de Projetos GOP 46/00443/15 de 18/06/2015 – 
interessado: Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE - assunto: 
instalação de gradil junto às janelas de madeira recompostas no pavimento térreo do 
prédio principal - local: Rua João Guerra nº 251 – E. E. Visconde de São Leopoldo: o 
pleno tomou ciência da instalação dos gradis metálicos junto às esquadrias de 
madeira na “E. E. Visconde de São Leopoldo”, deliberando nada opor quanto à 
instalação dos mesmos. Em proposições e comunicações, nada foi apresentado. Por 
nada mais haver a discutir ou relatar, o presidente deu por encerrada a reunião às 
nove horas e trinta minutos. 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, 16 de julho de dois mil e quinze. 
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