
ATA DA 367.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos treze dias do mês de março de dois mil e oito, nas dependências do Centro  
de  Cultura  “Patrícia  Galvão”,  realizou-se  a  trecentésima  sexagésima  sétima 
Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos –  
CONDEPASA. Compareceram à reunião: Eliane Elias Mateus, Daniel Augusto 
Machado, Tertulina Fernandes de Vasconcelos, Ney Caldatto Barbosa, Silmar  
Silva de Paulo, Augusto Muniz Campos, Gustavo Araújo Nunes, Sonia Maria  
Luz de Alencar, Lucimar Pergolizzi Moraes de Oliveira e Maria Imaculada Lara  
Pierdomenico.  A  presidente  iniciou  a  reunião  com a  leitura  da  ata  da  366.ª  
Reunião Ordinária ,  a qual foi aprovada. Não houve justificativa de ausência.  
Nos itens, matérias em regime de urgência e votações e discussões adiadas  
nada foi apresentado. Em análise de processos tratou-se: Gerência de Projetos - 
GPR-46/0358/08  de  03/03/2008 -  interessado:  Fundação  para  o 
Desenvolvimento da Educação – FDE -  assunto: proposta para cobertura da 
quadra – E. E. Dr. Cesário Bastos - l  ocal:   Praça Narciso de Andrade s/n.º: após 
análise, deliberou-se nada opor.  Correspondência de 05/03/2008 -  interessado: 
Dr. Rodrigo Octávio Macedo Lopes -  assunto: possibilidade de construção de 
prédio  comercial  com  35  pavimentos  -  local: quadra  localizada  entre  a  Av. 
Conselheiro  Nébias,  Rua  João  Pessoa,  Rua  General  Câmara  e  Rua  dos 
Estivadores: após análise, deliberou-se nada opor. Processo n.º 115724/2007-98 
-  interessado:  DIN  Transportes  Ltda.  -  assunto:  renovação  da  isenção  de 
IPTU/2008 - local: Rua Gonçalves Dias n.º 29: após análise, deliberou-se nada 
opor ao requerido. Processo n.º 4210/2008-52 - interessado: Annahem Comércio 
Empreendimentos e Participações Ltda. - assunto: solicita isenção de IPTU/2008 
- local: Rua José Ricardo n.º 24 a 30: após análise, deliberou-se nada opor ao 
requerido.  Processo n.º  9952/2008-00 -  interessado: Banco ABN AMRO Real 
S/A. -  assunto:  licença para execução de serviços para pintura de fachada - 
local: Praça Visconde de Mauá n.º 13: após análise, deliberou-se nada opor ao 
requerido.  Processo n.º  9950/2008-76 -  interessado: Banco ABN AMRO Real 
S/A. - assunto: licença para execução de serviços de pintura da fachada - local: 
Praça  Visconde  de  Mauá  n.º  16:  após  análise,  deliberou-se  nada  opor  ao 
requerido. 



Processo n.º 16943/2008-21 -  interessado: Santuário de N. Sra. do Carmo e 
Adoração  Perpétua  do  Convento  do  Carmo  -  assunto:  autorização  para 
realização  das  obras  emergenciais  na  fachada  principal  do  Convento  e 
Santuário  -  local:  Praça  Barão  do  Rio  Branco  n.º  16:  deliberou-se  retirar  o 
processo  da  pauta  a  pedido  do  Escritório  Técnico-SEPLAN.  Cadastrado  n.º 
27113/2008-65 -  interessado:  José Manuel  Costa Alves -Fundação Arquivo e 
Memória de Santos -  assunto: Solicita autorização para obras de reparos nas 
calha, condutores do sistema de captação de águas pluviais e regularização do 
topo  das  paredes  -  local:  Rua  do  Comércio  n.º  96  (Casa  com  Frontaria 
Azulejada):  após  análise,  deliberou-se  nada  opor  ao  requerido.  No  item das 
proposições  nada  foi  apresentado.  Em  comunicações  tratou-se:  
Correspondência de 20/02/2008 – Prof. Dr. Gilberto Marcos Antonio Rodrigues – 
Editor da Revista Leopoldianum      -  sobre o lançamento de nova chamada na 
“Revista  Leopoldianum”  de  artigos  intitulada  “Patrimônio  Histórico,  Cultural, 
Artístico  e  Paisagístico”  que  também  pode  ser  encontrado  no  portal  da 
UNISANTOS: foi  dada ciência ao leno do teor da correspondência.  Por nada 
mais haver a discutir ou relatar, a presidente deu por encerrada a reunião as  
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, treze de março de dois mil e oito.
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