
ATA DA 373.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos doze  dias do mês de junho de dois mil e oito, nas dependências do Centro  
de Cultura “Patrícia Galvão”, realizou-se a trecentésima septuagésima terceira 
Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos –  
CONDEPASA. Compareceram à reunião: Marcio Borchia Nacif, Augusto Muniz 
Campos, Ney Caldatto Barbosa, Sonia Maria Luz de Alencar, Silmar Silva de 
Paulo, Maria Imaculada Lara Pierdomenico, Edison Fernandes, Cristina Ibrahim 
Ribas e Daniel Passos Proença. O vice presidente, Engenheiro Marcio Borchia  
Nacif, iniciou a reunião com a leitura da ata da 372.ª Reunião Ordinária, a qual  
foi aprovada. 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: Processo n.º 
53613/2008-25 -  interessado:  SEAJUR  -  assunto:  Ata  da  IV  Conferência 
Municipal para integração das pessoas portadoras de deficiência: após análise, 
deliberou-se  pela  aprovação,  nos  termos  da  manifestação  da  SEOTA-C. 
Processo n.º 48948/2008-02 - interessado: Suely Morgado – Câmara Municipal 
de Santos -  assunto: solicita que se realize obras emergenciais para minimizar 
os  problemas  estruturais  da  Biblioteca  da  Ordem  Franciscana  Secular  do 
Valongo - local: Largo Marquês de Monte Alegre n.º 13: após análise, deliberou-
se encaminhar  à  Secretaria  de  Cultura para  estudar  a  viabilidade das obras 
através de projeto aprovado pela Lei Rouanet.  Ofício n.º 02/2008-SEPRUR-AC 
de  03/06/2008 -  interessado:  Escritório  Técnico  –  Alegra  Centro  -  assunto: 
solicita que se tome as providências cabíveis sobre as recentes intervenções 
descaracterizantes na fachada do imóvel  local:  Rua Paulo Gonçalves n.º  22: 
após  análise,  deliberou-se  encaminhar  ao  DEOP/SEOSP  para  providências, 
informando que caso não ocorra atendimento das medidas administrativas,  o 
mesmo  deverá  retornar  a  este  Conselho  para  aplicação  das  penalidades 
previstas na Lei 753/91.  Processo n.º 51817/2007-13 -  interessado: Irmandade 
Nossa Senhora Rosário Aparecida -  assunto: recompor fachada art. 14 da Lei 
84/93  -  local:  Rua  Itororó  n.º  09:  após  análise,  deliberou-se  encaminhar  ao 
DEOP/SEOSP para prosseguimento, nos termos da manifestação da SEOTA-C. 
Processo  n.º  93897/2007-39 -  interessado:  UNIBANCO  –  União  de  Bancos 
Brasileiros S/A.  -  assunto:  autorização para instalação de publicidade -  local: 
Rua Amador Bueno n.º 29: após análise, deliberou-se nada opor a aprovação do 
projeto apresentado.



Processo  n.º  116235/2007-17 -  interessado:  UNIBANCO – União  de  Bancos 
Brasileiros S/A.  -  assunto:  autorização para instalação de publicidade -  local: 
Rua Visconde do Rio Branco n.º 02 e 04: após análise, deliberou-se nada opor 
ao  requerido.  Cadastrado  n.º  25711/06-74  (Ofício  17/2006-CONDEPASA) - 
interessado:  CONDEPASA  -  assunto:  denúncia  –  solicita  que  se  intime  o 
proprietário  a  recuperar  as fachadas e  os telhados dos imóveis  -  local:  Rua 
Campos Melo n.º 12 e 14: após análise, deliberou-se pela aplicação de multa de 
15% (quinze por cento) sobre o valor venal dos imóveis situados à Rua Campos 
Melo n.º 12 (Comunicação n.º 60237) e Rua Campos Melo n.º 14 ( Comunicação 
n.º  60238)  nos  termos  dos  artigos  10  e  12  da  Lei  753/91.  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 pela aprovação do modelo de placa apresentado pela Secretaria de Turismo. 
Processo  n.º  127547/2007-00 -  interessado:  Erioval  da  Silva  -  assunto: 
aprovação de projeto  de  limpeza e restauro  sem acréscimo de área -  local: 
Praça Visconde de Mauá n.º 40: após análise, deliberou-se aprovar a cor rosa 
nos  seguintes  tons:  parede,  referência  S1020-R10B,  Pink  Castel  da 
Internacional  ou  similar;  ornatos,  tom  mais  claro,  referência  0416-RO09B, 
Melody  Rose. Em  comunicações  tratou-se:  a)  E-mail  de  05/06/2008  -  SGO 
Coordenadoria  de  Apoio  às  Articulações Interna  e  Externa  -CAIEX –  solicita 
indicação  do  membro  da  Sociedade  Civil  para  composição  do  Comitê  Pró-
ODM's.:  foi  dada ciência ao pleno do teor do e-mail.  Quanto a indicação de 
membro, deliberou-se que não há necessidade de indicação, tendo em vista que 
o CONDEPASA não está relacionado na proposta de composição. b)  Convite 
para  participação  no    “I  Seminário  das  Ruínas  Engenho  São  Jorge  dos   
Erasmos”   em Santos de 18 a 20/06/2008  : foi dada ciência ao pleno. Por nada 
mais haver a discutir ou relatar, o vice 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, doze de junho de dois mil e oito.
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