
ATA DA 343.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e seis, nas dependências  
do Centro de Cultura "Patrícia Galvão", realizou-se a tricentésima quadragésima  
terceira Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural  de  
Santos – CONDEPASA. Compareceram à reunião:  Bechara Abdalla  Pestana  
Neves,  Sonia  Maria  Luz de  Alencar,  Silmar  Silva  de  Paulo,  Gustavo Araújo  
Nunes, Ney Caldatto Barbosa, Maria Imaculada Lara Pierdomenico, Eliane Elias 
Mateus, Edison Fernandes, Lucimar Pergolizzi  Moraes de Oliveira e Vilma de  
Carvalho Sestaro. O presidente iniciou a reunião com a justificativa de ausência  
dos  conselheiros  Marcio  Borchia  Nacif  e  Leila  Regina  Diêgoli.  Nos  itens,  
matérias  em regime de urgência e votações e discussões adiadas,  nada foi  
apresentado. Em análise de processos tratou-se:  Deliberação quanto a minuta 
do  Termo  de  Compromisso  referente  ao  “Armazém  Metálico  12-A”:  após 
discussão, deliberou-se pela aprovação da minuta do Termo de Compromisso a  
ser  firmado entre  a  Prefeitura Municipal  de Santos através da Secretaria  de  
Planejamento e Secretaria de Assuntos Portuários e Marítimos, CONDEPASA,  
Itamaraty  Agenciamento  e  Afretamentos  Marítimos  Ltda.  e  a  CODESP.  O 
colegiado deliberou ainda que caso algum item do Termo de Compromisso seja  
alterado, só deverá ser apreciado por este Conselho se houver mudanças nos  
itens  referentes  ao  CONDEPASA.  Boletim  de  ocorrência  n.º  10.687/2006 - 
interessado: Ouvidoria Pública Municipal – assunto: solicita informações sobre a  
colocação de guarda-corpo ou mureta – local: Canais de Santos: após análise,  
deliberou-se que não há necessidade desse tipo de intervenção e que qualquer  
providência nesse sentido deverá ter autorização expressa do CONDEPHAAT.  
Processo  n.º  79315/2006-21 -  interessado:  Pedal  Santista  Ltda.  -  assunto: 
comunica execução de serviços - local: Praça José Bonifácio esquina com a Av. 
Senador Feijó n.º 141/155: após análise deliberou-se nada opor aos serviços de 
manutenção da fachada.  Processo n.º  105823/2006-62 -  interessado:  Florival  
Amado Barletta –  assunto: licença para executar serviço –  local:  Rua XV de 
Novembro n.º 52: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, tendo em 
vista a manifestação do Escritório Técnico – SEPLAN e do Órgão Técnico de  
Apoio. Processo n.º 107127/2006-72 – interessado: André de Freitas – assunto: 
aprovação de projeto - local: Rua Riachuelo n.º 49: após análise, deliberou-se 
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nada opor ao requerido, tendo em vista a manifestação do Escritório Técnico – 
SEPLAN  e  do  Órgão  Técnico  de  Apoio.  Processo  n.º  38746/2006-91 – 
interessado:  Marcio  Ribeiro  Mendes  –  assunto:  licença  para  execução  de 
serviços - local: Av. São Francisco n.º 429: após análise, deliberou-se nada opor 
ao requerido, tendo em vista a manifestação do Órgão Técnico Apoio. Processo 
n.º 59822/2006-66 –  interessado: Lais Maria Ferreira Seco Mendes -  assunto: 
isenção  de  IPTU./2007  -  local:  Av.  São  Francisco  n.º  429:  após  análise, 
deliberou-se pelo deferimento do requerido, tendo em vista a manifestação do 
Órgão  Técnico  de  Apoio.  Processo  n.º  48802/2006-97 –  interessado:  Maria 
Emília Gomes Bouços – assunto: isenção de IPTU./2007 – local: Praça Iguatemi 
Martins n.º 137: após análise, deliberou-se pelo deferimento do requerido, tendo 
em vista a manifestação do Escritório Técnico de Apoio – SEPLAN e do Órgão 
Técnico  de  Apoio.  Processo  n.º  106231/2006-59 –  interessado:  Manoel 
Rodrigues Gonzalez e outro –  assunto: projeto de reforma –  local: Rua XV de 
Novembro n.º 165/167: após discussão, deliberou-se nada opor ao requerido, 
tendo  em  vista  a  manifestação  do  Órgão  Técnico  de  Apoio.  No  item  das 
proposições,  nada  foi  apresentado.  Em  comunicações  tratou-se:  a)  Projeto 
Patrimônio da Gente: o Historiador Arnaldo Ferreira Marques Junior apresentou 
modelo do ”Certificado de Participação” a ser concedido às professoras que 
integraram o projeto.. Por mais nada haver a discutir ou relatar, o presidente deu 
por  encerrada  a  reunião  as  onze  horas.  Eu,  Lílian  Esther  
Gigli,-------------------------secretariei a reunião e  lavrei a presente ata, que após  
aprovada, passa a ser assinada pelos conselheiros a ela presentes.
Santos, vinte e um de dezembro de dois mil e seis.

Bechara Abdalla Pestana Neves

Sonia Maria Luz de Alencar

Silmar Silva de Paulo

Gustavo Araújo Nunes
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Ney Caldatto Barbosa

Maria Imaculada Lara Pierdomenico

Eliane Elias Mateus

Edison Fernandes

Lucimar Pergolizzi Moraes de Oliveira

Vilma de Carvalho Sestaro
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