
ATA DA 368.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e oito, nas dependências do  
Centro  de  Cultura  “Patrícia  Galvão”,  realizou-se  a  trecentésima  sexagésima  
oitava  Reunião  Ordinária  do  Conselho  de  Defesa  do  Patrimônio  Cultural  de  
Santos  –  CONDEPASA.  Compareceram  à  reunião:  Eliane  Elias  Mateus,  
Augusto Muniz Campos,  Cristina Ibrahin Ribas, Ney Caldatto Barbosa, Sonia  
Maria  Luz  de  Alencar,  Gustavo  Araújo  Nunes,  Maria  Imaculada  Lara 
Pierdomenico,  Lucimar  Pergolizzi  Moraes  de  Oliveira  e  Marise  Céspedes  
Tavolaro. A presidente iniciou a reunião com a leitura da ata da 367.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 93525/2007-94 - interessado: José Lascane – Câmara Municipal de 
Santos - assunto: solicita que se verifique a possibilidade de construir ponte para 
pedestres  sobre  o  canal,  em  frente  ao  velório  da  Santa  Casa  -  local:  Av. 
Francisco Manoel:  após análise, deliberou-se acompanhar a manifestação da 
SEOTA-C  (a  solicitação  pretendida  poderá  ser  atendida  desde  que  seja 
apresentado  projeto  da  referida  ponte).  Correspondência  de  18/03/2008 - 
interessado: Arqt.ª Danielle Sales Galvão Santos -  assunto: consulta sobre os 
recuos para construção de conjunto residencial -  local: Rua Euclides da Cunha 
n.º  247:  após  análise,  deliberou-se  solicitar  a  complementação  da 
documentação, mediante a apresentação de estudo volumétrico com elevações, 
e informações sobre o uso pretendido para o bem tombado.  Consulta prévia - 
interessado: Estúdio Sarasá - assunto: análise do Projeto Básico de Restauro da 
Casa do Trem Bélico -  local: Rua Tiro Onze n.º 11: após análise, deliberou-se 
nada  opor  ao  projeto  básico,  solicitando  a  complementação  mediante  a 
apresentação  de  relatório  fotográfico  e  memorial  descritivo  detalhado, 
informando que os serviços deverão ser previamente licenciados pela Prefeitura 
Municipal  de  Santos.  Processo  n.º  101443/2006-40 -  interessado:  Wagner 
Carvalho Sebadelhe Dimas - assunto: licença para execução de serviços - local: 
Rua Brás Cubas n.º 90: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos 
termos da manifestação do Escritório Técnico – SEPLAN e da SEOTA-C. 



Processo n.º 10841/2008-38 - interessado: Carlos Alberto Monteiro Fernandes - 
assunto: projeto de reforma - local: Rua Itororó n.º 166: após análise, deliberou-
se nada opor ao requerido nos termos da manifestação do Escritório Técnico-
SEPLAN e  da  SEOTA-C.  Processo  n.º  128945/2007-90 -  interessado:  Edna 
Gomes Henriques de Souza e João Carlos de Souza - assunto: solicita isenção 
de IPTU.  -  local:  Av.  Conselheiro  Nébias n.º  586:  após análise,  deliberou-se 
nada opor ao requerido, tendo em vista a manifestação do Escritório Técnico-
SEPLAN e  da  SEOTA-C.  Processo  n.º  97187/2007-13 -  interessado:  Carlos 
Eduardo  Ferraro  -  assunto:  análise  de  projeto  modificativo  -  local:  Rua  do 
Comércio  n.º  71:  após  análise,  deliberou-se  encaminhar  o  processo  ao 
DEOP/SEOSP,  solicitando a complementação da documentação por meio de 
Memorial Descritivo, com posterior encaminhamento à este Conselho. 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. 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, vinte e sete  de março de dois mil e oito.
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