
ATA DA 377.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e oito, nas dependências do  
Centro de Cultura “Patrícia Galvão”,  realizou-se a trecentésima septuagésima 
sétima Reunião  Ordinária  do  Conselho de  Defesa do Patrimônio  Cultural  de 
Santos  –  CONDEPASA.  Compareceram  à  reunião:  Eliane  Elias  Mateus,  
Gustavo Araújo Nunes, Ney Caldatto Barbosa, Edison Fernandes, Sonia Maria  
Luz de Alencar, Lucimar Pergolizzi Moraes de Oliveira e Daniel Passos Proença.  
A presidente, iniciou a reunião com a leitura da ata da 376.ª Reunião Ordinária,  
a qual foi aprovada. Os conselheiros Augusto Muniz Campos, Marise Céspedes 
Tavolaro e Maria  Imaculada Lara  Pierdomenico justificaram 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 95333/2006-13 - 
interessado:  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  -  assunto:  instalação  de 
corrimão na escadaria de acesso ao Paço Municipal - local: Praça Visconde de 
Mauá s/n.º:  após análise,  deliberou-se  aprovar  a  adequação do corrimão da 
rampa  de  acesso  ao  embasamento,  utilizando-se  aço  inox  polido,  conforme 
deliberado  na  358.ª  Reunião  Ordinária  deste  Conselho.  Ofício  n.º 
0845/08/GAB/SMS de 12/08/2008 (Processo n.º 88670/2008-25) -  interessado: 
Secretaria Municipal de Saúde -  assunto: solicita autorização para reforma do 
Centro de Saúde Martins Fontes - local: Rua Dona Luiza Macuco n.º 40: após 
análise,  deliberou-se  aprovar  o  projeto  apresentado,  encaminhando-se  a 
consulta ao Escritório Técnico – SEPLAN para manifestação e acompanhamento 
da obra.  Ref.  Prov.  n.º  699/2008 de 15/08/2008  -  interessado: Irmandade da 
Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Santos  -  assunto:  solicita  autorização  para 
reforma de sanitário -  local:  Av. Bartolomeu de Gusmão n.º 111 (E.T.E.Dona 
Escolástica Rosa): após análise, deliberou-se nada opor a reforma do sanitário 
e  a  localização  interna  do  elevador  na  E.T.E.Dona  Escolástica  Rosa, 
informando-se  que  a  execução  depende  de  prévia  aprovação  e  licença  do 
projeto junto à 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 
análise, deliberou-se adiar o assunto para novo estudo da SEOTA-C acerca da 
monografia apresentada. 



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  por  unanimidade  a  abertura  de 
processo de estudo de tombamento do referido imóvel.  Ofício n.º 4499/08-MP-
PJCS-UMA. -  interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo – Dra. 
Carmen Natália Alves Tanikawa -  assunto: acompanhamento do proc. adm.n.º 
25831/87 instaurado no CONDEPHAAT, referente à Pinacoteca Benedito Calixto 
- local: Av. Bartolomeu de Gusmão n.º 15: foi dada ciência do teor do ofício ao 
pleno,  deliberando-se  encaminhar  à  SEOTA-C para  elaboração  de  instrução 
preliminar.  Correspondência de 14/08/2008 -  interessado:  Santuário de Santo 
Antônio do Valongo - assunto: solicita autorização para retirada do teto de gesso 
colocado na secretaria do Santuário - local: Largo Marquês de Monte Alegre n.º 
13:  após  análise,  deliberou-se  nada  opor  ao  requerido.  Correspondência  de 
16/08/2008 -  interessado:  Santuário  de Santo Antônio do Valongo -  assunto: 
solicita autorização para realizar obra de recuperação do telhado da biblioteca - 
local: Largo Marquês de Monte Alegre n.º 13: após análise, deliberou-se solicitar 
apresentação  dos  desenhos  e  de  memorial  descritivo  dos  serviços  de 
recuperação do telhado da biblioteca do Santuário, bem como apresentação de 
responsabilidade  técnica.  Processo  n.º  75165/2008-20 -  interessado:  Daniela 
Olivan - assunto: solicita licença p/colocação de letreiro em fachada de imóvel - 
local: Rua Frei Caneca n.º 85 c/Rua Amador Bueno n.º 151 e 155: após análise, 
deliberou-se  nada  opor  ao  requerido.  No  item  das  proposições  tratou-se:  
Processo n.º  85761/2008-72 –  interessado:  Secretaria  de Cultura –  assunto: 
solicita abertura de processo de tombamento da Igreja Catedral –  local: Praça 
José Bonifácio s/n.º: após dar ciência do teor da proposta ao pleno, deliberou-se 
encaminhar o processo à SEOTA-C para elaboração de instrução preliminar. Em 
comunicações tratou-se: Of. n.º 4834/08-SR de 13/08/2008 – Câmara Municipal  
de Santos: em que o Sr. Marcus De Rosis, presidente da Câmara solicita que o  
Conselho  acelere  a  discussão  sobre  o  processo  de  tombamento  do  Hotel  
Avenida Palace e o declare imóvel tombado, o quanto antes, tendo em vista a 
recente aquisição do prédio por uma grande construtora do Município. Foi dada  
ciência do teor do ofício ao pleno, deliberando-se informar que o processo de  
tombamento do referido Hotel encontra-se na fase de instrução final, conforme  
estabelece o artigo 42 do Regimento Interno deste Conselho, respeitando-se a 
ordem cronológica dos pedidos de tombamento. 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 um de agosto de dois mil e oito.

Eliane Elias Mateus

Gustavo Araújo Nunes

Ney Caldatto Barbosa

Edison Fernandes

Sonia Maria Luz de Alencar

Lucimar Pergolizzi Moraes de Oliveira

Daniel Passos Proença


