
ATA DA 345.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e sete, nas dependências do  
Centro de Cultura "Patrícia Galvão",  realizou-se a tricentésima quadragésima  
quinta  Reunião  Ordinária  do  Conselho  de  Defesa  do  Patrimônio  Cultural  de  
Santos – CONDEPASA. Compareceram à reunião:  Bechara Abdalla  Pestana  
Neves,  Marcio  Borchia  Nacif,  Sonia  Maria  Luz  de  Alencar,  Gustavo  Araújo  
Nunes, Ney Caldatto Barbosa, Maria Imaculada Lara Pierdomenico, Eliane Elias 
Mateus, Edison Fernandes, Silmar Silva Paulo , Fernanda Faria Meneghello e  
Vilma de Carvalho Sestaro. O presidente iniciou a reunião com a justificativa de  
ausência das conselheiras Lucimar Pergolizzi Moraes de Oliveira 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: 

Processo n.º  99314/2005-30 -  interessado: CONDEPASA -  assunto: proposta 
para ampliação dos benefícios fiscais para imóveis tombados fora de áreas de  
proteção  –  local:  Av.  Senador  Pinheiro  Machado  n.º  48:  após  discussão  
deliberou-se

Processo  n.º  98261/2006-11 -  interessado:  Câmara  Municipal  de  Santos  – 
assunto: PL – Catálogo Municipal do Patrimônio Cultural e Natural da Cidade de  
Santos – local: Praça Visconde de Mauá s/n.º: após análise, deliberou-se 

 Consulta prévia –  interessado: Gisele Calejon Savoy –  assunto: consulta de 
estudo de patrimônio tombado -  local:  Rua Euclides da cunha n.º 247 e Rua 
Maranhão n.º 35 e 37: após análise, deliberou-se 

 Processo n.º 1447/2007-64 –  interessado: Coinbra – Guindastes Eletrônica e 
Hidráulica Ltda. – assunto: aprovação de projeto de reforma - local: Rua Amador 
Bueno n.º 443: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, tendo em 
vista a manifestação da SEOTA-C. Processo n.º 118967/2006-15 – interessado: 
Antonio Jacinto Marques - assunto: regularização de projeto arquitetônico - local: 
Av.  Mal.Floriano  Peixoto  n.º  53:  após  análise,  deliberou-se  nada  opor  ao 
requerido,  tendo  em  vista  a  manifestação  da  SEOTA-C.  Processo  n.º 
105987/2006-90 – interessado: Projexe Engenharia Ltda.– assunto: execução de 
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serviços de lavagem de fachada – local: Praça Antonio Telles s/n.º: após análise, 
deliberou-se  nada  opor  ao  requerido,  tendo  em  vista  a  manifestação  do 
Escritório Técnico de Apoio – SEPLAN e da SEOTA-C.. Processo n.º 957/2007-
13 – interessado: Celestino Venâncio Ramos – assunto: licença para demolição 
de imóvel – local: Rua Dr. Sóter de Araújo n.º 18: após discussão, deliberou-se 
nada opor ao requerido, tendo em vista a manifestação da SEOTA-C. Processo 
n.º 955/2007-80 –  interessado: Celestino Venâncio Ramos –  assunto: licença 
para demolição de imóvel – local: Rua Dr. Sóter de Araújo n.º 16: após análise, 
deliberou-se nada opor ao requerido, tendo em vista a manifestação da SEOTA-
C.

 No item das proposições, nada foi apresentado. Em comunicações tratou-se: a). 

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
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Silmar Silva de Paulo

Gustavo Araújo Nunes

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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