
ATA DA 376.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e oito, nas dependências do Centro  
de  Cultura  “Patrícia  Galvão”,  realizou-se  a  trecentésima  septuagésima  sexta  
Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos –  
CONDEPASA. Compareceram à reunião: Eliane Elias Mateus, Gustavo Araújo 
Nunes,  Augusto  Muniz Campos,  Ney Caldatto  Barbosa,  Sonia  Maria  Luz de  
Alencar, Lucimar Pergolizzi Moraes de Oliveira e Marise Céspedes Tavolaro. A  
presidente, iniciou a reunião com a leitura da ata da 375.ª Reunião Ordinária, a 
qual foi aprovada. A conselheira Maria Imaculada Lara Pierdomenico 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 
40677/2008-75 -  interessado:  Antonio  Carlos  Banha  Joaquim  –  Câmara 
Municipal  de  Santos  -  assunto:  solicita  a  realização  de  estudos  visando  a 
instalação de banheiros públicos nas praças - local: Praça da República e Praça 
José Bonifácio: após análise, deliberou-se encaminhar o processo à Secretaria 
de Planejamento-SEPLAN, nos termos da manifestação da SEOTA-C. Processo 
n.º  67435/2008-47 -  interessado:  Mario  Forte  Filho  -  assunto:  alvará  de 
aprovação projeto de reforma -  local:  Rua Brás Cubas n.º 140: após análise, 
deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da SEOTA-C. 
Processo  n.º 54796/2008-32 - interessado: Miguel de Almeida Matos - assunto: 
projeto para restauração (pintura) fachada -  local: Rua São Bento n.º 46, 48 e 
50:  após  análise,  deliberou-se  pelo  indeferimento  do  requerido.  Consulta - 
interessado: Arqt.º Jaime Calixto - assunto: solicita análise do projeto básico de 
recuperação  da  Capela  de  Nossa  Senhora  do  Monte  Serrat  -  local:  Rua 
Monsenhor  Moreira  n.º  33:  após  análise,  deliberou-se  aprovar  as 
recomendações da SEOTA-C, ressaltando-se a necessidade de levantamento 
arqueológico  e  aprovação do projeto  junto  a  Prefeitura  Municipal  de  Santos. 
Consulta - interessado: Ministério Público Estadual – PPIC n.º 265/97-MP-PJCS-
MA.  -  assunto:  relatório  preliminar  do  projeto  “Mapeamento  Arqueológico  do 
Centro Expandido de Santos”: após discussão, deliberou-se adiar a análise a 
pedido do conselheiro Ney Caldatto Barbosa para apresentação de outro estudo. 
Ofício  n.º  3313/2008-MP-PJCS-MA.  de  05/06/2008 -  interessado:  Ministério 
Público do Estado de São Paulo – Dra. Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz 
-  assunto: preservação do imóvel da Associação Japonesa de Santos -  local: 
Rua Paraná n.º 129: após análise, deliberou-se encaminhar à SEOTA-C para 
instrução preliminar.



Ofício n.º 079/2008-DEOB/SEOSP de 10/07/2008 (cadastrado n.º 82973/2008-
34) - interessado: Coordenadoria de Obras e Oficinas – Eng. Nilson da Piedade 
Barreiro  -  assunto:  reforma  da  cobertura  -  local:  Rua  Frei  Gaspar  n.º  25 
(SEDUC):  após  análise,  deliberou-se  encaminhar  ao  Escritório  Técnico  – 
SEPLAN, nos termos da manifestação da SEOTA-C. Ofício n.º 891/CPSP-MB de 
23/07/2008 - interessado: Capitania dos Portos de São Paulo - assunto: solicita 
autorização para realização de serviços de manutenção no imóvel -  local:  Av. 
Conselheiro Nébias n.º 488: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, 
nos  termos  da  manifestação  da  SEOTA-C.  Processo  n.º  40601/2008-11 - 
interessado: Raimundo Viana de Macedo - assunto: comunicação de serviços e 
obras isentos de licença - local: Rua Amador Bueno n.º 155 altos: após análise, 
deliberou-se  aprovar  a  manifestação  da  SEOTA-C.  Correspondência  ASD-
274/08  de  25/07/2008 -  interessado:  SAVOY  Imobiliária  Construtora  Ltda.  - 
assunto: solicita sugestão para atualização das instalações do imóvel - local: Av. 
Presidente Wilson n.º 01 (Hotel Atlântico): após análise, deliberou-se sugerir a 
recuperação  do  revestimento  original  de  massa  raspada  das  fachadas  e 
apresentação de projeto para eventual alteração da parte interna, se for o caso. 
Processo n.º 51528/2003-72 - interessado: Eduardo Aguiar de Oliveira - assunto: 
aprovação de projeto arquitetônico -  local: Rua XV de Novembro n.º 112: após 
análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da 
SEOTA-C.  No item das proposições nada foi apresentado. Em comunicações  
tratou-se:  a)  Ofício  n.º  3509/08-MP-PJCS-PPD.  de  13/06/2008 -  interessado: 
Ministério Público do Estado de São Paulo – Dra. Beatriz Helena Budin Fonseca 
-  assunto: piso mosaico português e NBR 9050/04 -  local:  Praça do Aquário 
Municipal:  após  discussão,  o  Conselho  se  propõe  a  estudar  a  revisão  da 
legislação vigente no prazo de 30 (trinta) dias a fim de responder ao solicitado 
pela D. Representante do Ministério Público. 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, sete de agosto de dois mil e oito.
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