
ATA DA 356.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e sete, nas dependências do  
Centro de Cultura “Patrícia Galvão”, realizou-se a trecentésima quinquagésima 
sexta  Reunião  Ordinária  do  Conselho  de  Defesa  do  Patrimônio  Cultural  de  
Santos  –  CONDEPASA.  Compareceram  à  reunião:  Eliane  Elias  Mateus,  
Gustavo Araújo Nunes, Tertulina Fernandes de Vasconcelos, Sonia Maria Luz 
de Alencar, Edison Fernandes, Silmar Silva de Paulo, Daniel Passos Proença,  
Ney  Caldatto  Barbosa,  Marise  Céspedes  Tavolaro,  Maria  Imaculada  Lara 
Pierdomenico.  A  presidente  iniciou  a  reunião  com a  leitura  da  ata  da  355.ª  
Reunião Ordinária, a qual  foi aprovada. Não houve justificativa de ausência de 
conselheiros.  Nos  itens,  matérias  em  regime  de  urgência  e  votações  e  
discussões adiadas nada foi apresentado. Em análise de processos tratou-se:  
Processo n.º 66264/2007-30 – interessado: Arminda Afonso Bastos Rocha Diniz 
– assunto: aprovação de projeto de reforma sem acréscimo de áreas - local: Rua 
Frei Gaspar n.º 44, 46 e 48: após análise, deliberou-se pelo indeferimento do  
requerido,  tendo  em  vista  que  o  projeto  prevê  alteração  na  fachada  atual,  
devendo-se apresentar Responsável Técnico – RT de acordo com a Decisão  
Normativa n.º 80/2007 do CONFEA. Processo n.º 72477/2007-55 – interessado: 
João Batista de Azevedo – assunto: alvará de execução de serviços e obras em 
fachadas –  local: Av. Dr. Washington Luiz n.º 534: após análise, deliberou-se  
nada opor ao requerido. Processo n.º 72531/2007-07 – interessado: José Carlos 
Ribeiro  –  assunto:  alvará  de  instalação  de  indicativo  luminoso  –  local: Rua 
Marcílio Dias n.º 170: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido nos 
termos  da  manifestação  da  SEOTA-C.  Processo  n.º  75422/2000-01 – 
interessado: Nacim Gil  Gaze –  assunto: regularização de demolição parcial  -  
local:  Rua  Henrique  Ablas  n.º  60:  após  análise,  deliberou-se  nada  opor  ao  
requerido.  Processo  n.º  63086/2007-77 –  interessado:  SEFISO-ZL/RCH  – 
assunto:  obras  sem  licença  –  local:  Rua  Dona  Luiza  Macuco  n.º  25:  após  
análise, deliberou-se encaminhar o processo ao DEOP/SEOSP para esclarecer 
se existe pedido de licença ou comunicação para reforma do telhado do referido 
imóvel. Processo n.º 63083/2007-89 – interessado: SEFISO-ZL/RCH – assunto: 
obra  sem  licença  –  local:  Rua  Dona  Luiza  Macuco  n.º  27:  após  análise,  
deliberou-se com base no artigo 12 da Lei 753/91 a aplicação de multa devendo-
se encaminhar o referido processo à SEOTA-C para realização de cálculo com 
base no Decreto 4427/2005.



Consulta prévia – interessado: COMGAS – Companhia de Gás de São Paulo – 
assunto: solicita autorização/manifestação para implantação de SDGN Bolsão 
Santos – Fase I: após análise e discussão, deliberou-se nada opor a aprovação  
do  mesmo  com  o  devido  acompanhamento  das  obras,  notificando-se  este  
Conselho  sobre  qualquer  ocorrência  no  decorrer  da  execução  dos  serviços.  
Processo  n.º  30632/2007-20 –  interessado:  Marcelo  Del  Bosco  –  Câmara 
Municipal de Santos – assunto: solicita estudos visando maior discernimento na 
utilização  das  cores  da  pintura  em  alguns  bens  públicos:  após  análise,  
deliberou-se  acompanhar  a  manifestação  da  SEOTA-C.  Processo  n.º  
76461/2007-67 – interessado: Mario André Ribeiro Martins – assunto: projeto de 
reforma e adequação – local: Rua Dom Pedro II n.º 25: após análise, deliberou-
se  nada  opor  ao  requerido,  com as  recomendações  do  Escritório  Técnico  -  
SEPLAN.  Consulta  prévia –  interessado:  Dácio  Sanches  Filho  -  assunto: 
solicitação de orientação para instalação de uma escola de idiomas – local: Av. 
Conselheiro Nébias n.º 703: após análise, deliberou-se nada opor a reforma do  
imóvel  em estudo  de  tombamento,  para  implantação  de  escola  de  idiomas,  
atendidas  as  recomendações  do  Órgão  Técnico  de  Apoio.  Processo  n.º  
60061/2007-30 –  interessado: Ministério Público – Promotoria de Justiça Cível  
de Santos  - assunto: apuração de responsabilidades pela demolição de edifício 
onde funcionava a Tecelagem da antiga Cia. Docas de Santos: após análise,  
deliberou-se  encaminhar  o  referido  processo  ao  DEOP/SEOSP  com  a  
localização da área na planta cadastral. Nos itens, proposições e comunicações,  
nada foi apresentado. Por nada mais haver a discutir ou relatar, a presidente  
deu por encerrada a reunião as dez 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, dezesseis de agosto de dois mil e sete
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