
ATA DA 370.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e oito, nas dependências do  
Centro de Cultura “Patrícia Galvão”,  realizou-se a trecentésima septuagésima 
Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos –  
CONDEPASA. Compareceram à reunião: Eliane Elias Mateus, José Ricardo dos  
Santos,  Augusto Muniz Campos,  Ney Caldatto  Barbosa,  Sonia Maria Luz de 
Alencar, Gustavo Araújo Nunes, Silmar Silva de Paulo, Maria Imaculada Lara 
Pierdomenico e Daniel Augusto Machado. A presidente iniciou a reunião com a 
leitura das atas da 369.ª Reunião Ordinária e da 45.ª Reunião Extraordinária, as  
quais  foram aprovadas.  A  conselheira  Lucimar  Pergolizzi  Moraes de Oliveira 
justificou a ausência. Nos itens, matérias em regime de urgência e votações e 
discussões adiadas nada foi apresentado. Em análise de processos tratou-se:  
Ofício DEX.CRT.393 de 17/04/2008 - interessado: UNIMED SANTOS - assunto: 
solicita  autorização  para  efetuar  pintura  na  cor  verde  (pantone  348C)  e 
recuperação total da marquise do imóvel -  local: Rua Amador Bueno n.º 155: 
após análise, deliberou-se não autorizar a pintura na cor proposta, solicitando 
apresentação de projeto completo com as alterações pretendidas. Processo n.º 
73540/2007-25 -  interessado: José Luis Camaz Moreira -  assunto: licença para 
execução de serviços e obras em fachadas - local: Rua Marquês de Herval n.º 
23/25:  após  análise,  deliberou-se  nada  opor  ao  requerido.  Processo  n.º 
33297/2008-84 - interessado: Angela Cabral dos Santos - assunto: licença para 
instalação  de  out-door  -  local:  Rua  XV de  Novembro  n.º  112:  após  análise, 
deliberou-se nada opor ao requerido. Processo n.º 93895/2007-11 - interessado: 
UNIBANCO  União  de  Bancos  Brasileiros  S.A.  -  assunto:  autorização  para 
instalação  de  publicidade  -  local:  Praça  da  República  n.º  60:  após  análise, 
deliberou-se  nada  opor  ao  requerido.  Correspondência  de  10/04/2008 - 
interessado: Padre José Myalil Paul – Pároco da Catedral Diocesana de Santos - 
assunto:  solicita análise do projeto completo de restauração do Santuário de 
Nossa Senhora do Monte Serrat -  local: Caminho Monsenhor Moreira n.º 33 – 
Monte Serrat: após análise, deliberou-se solicitar a complementação do projeto 
nos termos da manifestação da SEOTA-C e da Resolução CONDEPASA n.º 02 
de 13/06/2005.  Processo n.º 32730/2008-09 -  interessado: Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos -  assunto: aprovação de projeto arquitetônico -  local: 
Rua Silva Jardim, esquina com a Rua Anhanguera: após análise, deliberou-se 
nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da SEOTA-C.



Ofício n.º 01/2008-SEPRUR-AC de 18/04/2007 - interessado: Escritório Técnico 
–  Alegra  Centro  -  assunto:  solicita  providências  quanto  ao  estado  de 
conservação do imóvel - local: Rua Amador Bueno n.º 479 a 481: após análise, 
deliberou-se pela aplicação de multa, devendo-se encaminhar à SEOTA-C para 
calcular  o  valor.  Processo  n.º  97187/2007-13 -  interessado:  Carlos  Eduardo 
Ferraro - assunto: análise de projeto arquitetônico - local: Rua do Comércio n.º 
71: após análise, deliberou-se nada opor a aprovação do projeto, desde que 
apresentada a complementação do Memorial Descritivo incluindo a restauração 
da fachada em conformidade com as características  originais.  Nos itens das 
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, vinte e quatro de abril de dois mil e oito.
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