
ATA DA 347.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos quinze dias do mês de março de dois mil  e sete,  nas dependências do 
Centro de Cultura "Patrícia Galvão",  realizou-se a tricentésima quadragésima  
sétima Reunião  Ordinária  do  Conselho de  Defesa do Patrimônio  Cultural  de 
Santos – CONDEPASA. Compareceram à reunião:  Bechara Abdalla  Pestana  
Neves,  Sonia  Maria  Luz  de  Alencar,  Gustavo  Araújo  Nunes,  Ney  Caldatto  
Barbosa,  Eliane  Elias  Mateus,  Silmar  Silva  Paulo,  Daniel  Passos  Proença,  
Fernanda  Faria  Meneghello  e  Lucimar  Pergolizzi  Moraes  de  Oliveira.  O 
presidente iniciou a reunião com a leitura das atas da 346.ª Reunião Ordinária, a  
qual foi  aprovada. As conselheiras Maria Imaculada Lara Pierdomenico, Leila  
Regina Diêgoli e Vilma de Carvalho Sestaro justificaram a ausência. Nos itens,  
matérias  em regime de urgência e votações e discussões adiadas,  nada foi  
apresentado.  Em  análise  de  processos  tratou-se:  Memorando  n.º  48/06-
CODEP/SEAJUR -  interessado: Coordenador -  CODEP -  assunto:  relatório e 
projeto de adaptação de acessibilidade – local: Teatro Coliseu: após discussão 
deliberou-se  retornar  o  processo  à  SEOTA-C  para  que  consulte  o  
DEPLEO/SEOSP, tendo em vista as recomendações do pleno. Correspondência 
de 26/02/2007 - interessado: Condomínio Edifício Enseada – assunto: consulta 
sobre substituição de pisos –  local:  Av.Bartolomeu de Gusmão n.º 180: após 
análise,  deliberou-se  encaminhar  ofício  com  a  seguinte  orientação  para  
conservação  dos  respectivos  trechos  de  pisos  originais  sem  pastilha  -  
procedimento:  a) limpeza  completa  da  base  de  aplicação;  b) remoção  da 
sujidade/manchas/material adesivo (chiclete);  c) aplicação de verniz base “PU” 
incolor,  aplicar  em dia  com pouco  sol,  não  pode  molhar  por  três  horas,  ou  
aplicação  de  verniz  acrílico  incolor,  tem  menor  durabilidade.  Processo  n.º  
83167/2006-49 –  interessado:  Luiz Fernando Camargo Guimarães –  assunto: 
comunica a conclusão de serviços de reforma e outro, processo n.º 107223/02 - 
local: Rua General Câmara n.º 90: após análise, deliberou-se nada opor à baixa 
de licença dos serviços de conservação, acompanhando-se a manifestação do 
Escritório  Técnico-SEPLAN  e  da  SEOTA-C.  Processo  n.º  114434/2006-91 – 
interessado: Samir Fares e outro – assunto: licença para demolição de imóvel - 
local:  Rua  Amador  Bueno  n.º  142:  após  análise,  deliberou-se  nada  opor  ao 
requerido, tendo em vista a manifestação do Escritório Técnico-SEPLAN e da 
SEOTA-C.  Processo  n.º  12500/2007-15 –  interessado:  Arte  Real 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. - assunto: alvará de demolição total - local: 
Rua Amador Bueno n.º 283: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, 
tendo em vista a manifestação do Escritório Técnico-SEPLAN e da SEOTA-C.



Processo  n.º  18394/2007-84 –  interessado:  Marcos  José  Carrilho  –  assunto: 
atualização de projeto para restauro da fachada –  local: Rua Marcílio Dias n.º 
170:  após  análise,  deliberou-se  pela  aprovação  do  projeto  apresentado. 
Processo n.º 116874/2006-65 – interessado: Braz Antunes – Câmara Municipal 
de  Santos  –  assunto:  solicita  instalação  de  marcos  históricos  destacando  a 
construção dos postos de salvamento das praias, cuja concretização contou com 
a participação decisiva daquela entidade: após discussão, deliberou-se  informar 
que a Prefeitura Municipal de Santos está tomando providências no sentido de 
colocação de placas comemorativas da participação do Rotary Club de Santos 
na  construção  dos  postos  de  salvamento.  Processo  n.º  16621/2007-73 – 
interessado:  Carlos  Mantovani  Calejon  –  Câmara  Municipal  de  Santos  – 
assunto: solicita estudos para implantação de um programa de restauração e 
conservação de casarões históricos localizados na Rua Paraná: após análise, 
deliberou-se  acompanhar  a  manifestação  da  SEOTA-C.  Processo  n.º 
19555/2007-57 – interessado: Secretaria de Turismo – assunto: encaminhando 
projeto de instalação de placas nas fachadas de vários edifícios importantes na 
história da cidade, contendo informações sobre o local: após análise, deliberou-
se  .aprovar  a  idéia  de  instalar  placas  informativas  da  história  de  nossos 
principais  edifícios  e  sítios,  solicitando  porém  à  Secretaria  de  Turismo  a 
definição precisa das dimensões e técnicas de fixação. O presidente solicitou 
autorização ao pleno para analisar extra pauta um processo, a qual foi aprovada 
por  unanimidade:  Processo  n.º  54538/2006-85 –  interessado:  SABESP  – 
assunto: aprovação de projeto –  local: Rua Décio Stuart s/n.º: após discussão, 
deliberou-se pela aprovação do projeto apresentado. No item das proposições, 
nada foi apresentado. Em comunicações tratou-se: a).Processo n.º 16836/2006-
59 –  interessado:  Edna  Gomes  Henrique  de  Souza  –  assunto:  julgando 
improcedente a ação de tombamento referente ao processo  36228/04 – local: 
Av. Conselheiro Nébias n.º 586: foi dada ciência ao pleno da manifestação da 
Procuradoria Geral do Município. b) Processo n.º 19026/2007-26 – interessado: 
CONDEPASA  –  assunto:  encerramento  das  atividades  do  IPARQ:  foi  dada 
ciência ao pleno da manifetação da Procuradoria Geral do Município. c) Colégio 
Docas –  comunicação  da  SEOTA-C  sobre  o  estado  de  conservação:  após 
discussão,  deliberou-se  consultar  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  em 
relação ao imóvel.  Por mais nada haver a discutir ou relatar, o presidente deu 
por  encerrada  a  reunião  as  onze  horase  trinta  minutos.  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, quinze de março de dois mil e sete
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