
ATA DA 388.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e nove, nas dependências do Centro de Cultura  
“Patrícia Galvão”, realizou-se a trecentésima octogésima oitava Reunião Ordinária do Conselho  
de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos – CONDEPASA. Compareceram à reunião: Eliane 
Elias Mateus, Gisela Aparecida Rodrigues Alvares,  Sonia Maria Luz de Alencar, Gustavo de 
Araújo  Nunes,  Edmundo  Amaral  Neto,  Edison  Fernandes,  Ney  Caldatto  Barbosa,  Lucimar 
Pergolizzi  Moraes de Oliveira e Maria Imaculada Lara Pierdomenico .  A presidente, iniciou a  
reunião com a leitura da ata da 387.ª Reunião Ordinária a qual foi aprovada. O Conselheiro  
Augusto Muniz Campos 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 21674/2009-41 - interessado: Santuário de Nossa Senhora do Carmo e Adoração 
Perpétua do Convento do Carmo -  assunto: comunicando execução de serviços -  local: Praça 
Barão do Rio Branco n.º 16: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da 
manifestação da SEOTA-C. Processo n.º 89229/2007-06 - interessado: Manuel P.M. Cardoso - 
assunto: isenção de I.S.S. e taxa de licença -  local: Rua Visconde do Rio Branco n.º 15: após 
análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da SEOTA-C. 
Processo n.º 13935/2009-77 - interessado: Makruhy Kumruian - assunto: projeto de legalização - 
local: Rua do Comércio n.º 6: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da 
manifestação da SEOTA-C. Processo n.º 23677/2009-18 -  interessado: Marcos Pires Castanho 
Valente - assunto: execução de serviços e obras em fachadas - local: Rua Amador Bueno n.º 54 
e outro:  após análise,  deliberou-se nada opor ao requerido,  nos termos da manifestação da 
SEOTA-C.  Processo  n.º  86140/2008-61 -  interessado:  Gustavo  de  Araújo  Nunes  -  assunto: 
projeto  modificativo  -  local:  área  anexa  ao  terminal  da  Estação  do  Valongo:  após  análise, 
deliberou-se notificar a Itamaraty Terminal Portuário Ltda. sobre o descumprimento do Termo de 
Ajustamento de Conduta  n.º 004/2008 referente a remontagem do Armazém 12 A, para os fins 
do disposto na cláusula 11 do referido instrumento. Informando também  que até o momento não 
foram  iniciadas  as  obras  e  serviços  de  remontagem,  conforme  estabelecia  o  cronograma 
integrante deste Processo Administrativo e que não foram iniciados os serviços de tratamento 
das peças estruturais do bem protegido, sendo certo que as referidas peças metálicas estão 
inadequadamente armazenadas; expostas à ação do tempo, em processo contínuo de corrosão.
Solicitando providências imediatas quanto ao início das obras e armazenamento adequado das 
peças para remontagem, sob pena da imposição das penalidades previstas na referida cláusula 
11,  sem prejuízo  das demais sanções administrativas,  civis  e  penais  cabíveis.  Processo  n.º 
102256/2008-08 -  interessado: Agnaldo Monteiro da Costa -  assunto: alvará de execução de 
serviços -  local: Av. Rangel Pestana n.º 92/94 e outro: após análise, deliberou-se convocar o 
responsável técnico, nos termos da manifestação da SEOTA-C. Processo n.º 104185/2008-24 - 
interessado: SEFISO-ZL/RCH - assunto: recompor pintura em imóvel - local: Rua Silva Jardim n.º 
11:  após  análise,  deliberou-se  encaminhar  o  presente  processo  ao  DEOP/SEOSP  para 
continuidade  das  providências.  Processo  n.º  44081/2006-55 -  interessado:  Pedro  Marques 
Patrocínio - assunto: licença para execução de serviços - local: Praça Iguatemi Martins n.º 116: 
após análise, deliberou-se acatar os termos da manifestação da SEOTA-C.



Processo n.º 22001/2009-35 - interessado: Armando Lopes - assunto: isenção de IPTU. e outros 
-  local:  Praça  Rotary  n.º  1:  após  análise,  deliberou-se  solicitar  a  execução  das  obras 
emergenciais de recuperação do telhado, recomposição do sistema de águas pluviais e limpeza 
geral do imóvel, para a análise do pedido, sem prejuízo da imposição da multa prevista na Lei n.º 
753  /1991,  na  hipótese  de  não  atendimento  ao  solicitado.  Processo  n.º  44064/2008-06 - 
interessado: CONDEPASA - assunto: execução de recuperação dos elementos construtivos dos 
canais 2,3 e 5: após análise, deliberou-se encaminhar o processo à SEOSP de acordo com a 
manifestação  da  SEOTA-C.  Consulta  prévia -  interessado:  Paulo  Félix  Monteiro  Rizzieri  - 
assunto:  solicita  informações  sobre  as  restrições  existentes  para  o  imóvel  -  local:  Rua  da 
Constituição n.º 230: após análise, deliberou-se nada opor a demolição do imóvel em questão. 
Quanto a construção de futura edificação, a mesma deverá respeitar a altura e volumetria dos 
imóveis da  testada da quadra.  Consulta prévia -  interessado: Condomínio Edifício Enseada - 
assunto: solicita autorização para colocação de toldo nas varandas dos apartamentos de frente - 
local: Av. Bartolomeu de Gusmão n.º 180: após análise, deliberou-se não autorizar a colocação 
dos toldos nas varandas, tendo em vista a interferência na fachada do bem protegido. Ofício n.º 
068/2009-pres/fams de 13/04/2009 -  interessado:  Fundação Arquivo  e  Memória  de Santos - 
assunto: solicita autorização para a remoção da fiação elétrica da fachada do prédio - local: R. 
Visconde do Rio Branco n.º 48 (Outeiro de Santa Catarina): após análise, deliberou-se nada opor 
a remoção da fiação elétrica da fachada do prédio do Outeiro de Santa Catarina, observando-
se  a  necessidade  de  parecer  favorável  da  concessionária  (CPFL),  e  da  reconstituição  de 
elementos  arquitetônicos  que  possam  ser  danificados  na  operação.  Ofício  n.º  032/2009-
DEAPPRI  de  13/04/2009 -  interessado:  Departamento  de  Articulação  e  Parcerias  Público-
Privadas – DEAPPRI/SGO - assunto: solicita autorização para instalação de dois equipamentos 
de ar condicionado na área central - local: Av.  Ana Costa n.º 340 (Estação da Cidadania): após 
análise, deliberou-se solicitar a apresentação de croquis, plantas e fotos que ajudem a orientar 
quanto  ao  local  de  instalação  dos  mesmos.  E-mail  de  16/04/2009 -  interessado:  Fórum da 
Cidadania -  assunto: solicita orientação quanto à colocação de baners na fachada do imóvel - 
local: Av. Ana Costa n.º 340 (Estação da Cidadania): após análise, deliberou-se não autorizar a 
colocação dos baners na fachada do imóvel tombado. Em proposições nada foi apresentado. Em 
comunicações tratou-se: a) E-mail - Oficina 3 Comunicação – Oportunidade de adequação a lei 
dos museus: foi dada ciência ao pleno do teor do e-mail. b) E-mail – Eng. Eduardo Mistreta de 
Carvalho –  Divisão  de  Obras  da  Universidade  Federal  de  São  Paulo-UNIFESP –  solicita 
avaliação  e  posterior  orientação  em  relação  as  rachaduras  localizadas  na  estrutura  da 
Hospedaria  dos  Imigrantes:  deliberou-se  encaminhar  ofício  à  UNIFESP,  solicitando  a 
apresentação de projeto para a realização de obras emergenciais de contenção. c)  Ofício n.º 
1786/09-MP-PJCS-UMA. de 13/04/2009 –  em que a Dra. Ana Paula Fernandes Nogueira da 
Cruz encaminha cópia da promoção de arquivamento do Inquérito Civil  n.º 488/08-MP-PJCS-
UMA.,  referente  a  apuração  de  realização  de  obras  no  Condomínio  Edifício  Enseada,  sem 
autorização e desrespeitando as recomendações do CONDEPASA: foi dada ciência ao pleno do 
teor do ofício encaminhado pelo Ministério Público. Por nada mais haver a discutir ou relatar, a 
presidente  deu  por  encerrada  a  reunião  as  onze  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 três de abril de dois mil e nove.
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