
ATA DA 397.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e nove, nas dependências  
do Centro de Cultura “Patrícia Galvão”, realizou-se a trecentésima nonagésima  
sétima Reunião  Ordinária  do  Conselho de  Defesa do Patrimônio  Cultural  de 
Santos – CONDEPASA. Compareceram à reunião: José Manuel Costa Alves,  
Gisela Aparecida Rodrigues Alvares, Marcio Borchia Nacif, Telma dos Santos 
Usuelli, Walter Pereira de Carvalho, Ney Caldatto Barbosa, Sonia Maria Luz de  
Alencar, Luiz Antonio de Paula Nunes, Edison Fernandes, Eliane Elias Mateus e  
Silmar Silva de Paulo. O presidente iniciou a reunião com a leitura da ata da  
396.ª  Reunião  Ordinária,  a  qual  foi  aprovada.  Não  houve  justificativa  de  
ausência de  conselheiro. Nada foi apresentado no item matérias em regime de  
urgência. Em votações e discussões adiadas tratou-se:  Ofício n.º 50/2009 de 
17/08/2009 -  i  nteressado  : E. E. Barnabé -  assunto: solicita autorização para a 
continuidade  da  pintura  no  muro  -  l  oca  l  : Praça  Corrêa  de  Mello  s/n.º:  após 
discussão,  deliberou-se  criar  uma comissão formada pelos  conselheiros  Luiz  
Antonio de Paula Nunes, Ney Caldatto  Barbosa,  Edison Fernandes e Walter  
Pereira de Carvalho, para comparecer na Escola Estadual Barnabé, a fim de  
orientar  a  direção  da  mesma  quanto  a  política  de  defesa  e  proteção  do  
patrimônio cultural e definir a estratégia de preservação dos bens tombados. Em 
análise  de  processos  tratou-se:  Processo  n.º  74947/2009-50 -  interessado: 
Tatyane Salvador Rebouças -  assunto: aprovação de projeto arquitetônico de 
reforma - local: Rua Cidade de Toledo n.º 21/23: após análise, deliberou-se nada 
opor  ao  requerido,  nos  termos  da  manifestação  da  SEOTA-C.  Processo  n.º 
35722/2009-60 -  interessado: Paróquia Nossa Senhora do Rosário -  assunto: 
projeto de restauração - local: Praça Ruy Barbosa s/n.º: após análise, deliberou-
se encaminhar  o  processo ao DEOP/SEOSP,  para atendimento ao solicitado 
pela SEOTA-C. Processo n.º 68558/2009-11 - interessado: M & C Reformas em 
Geral  Ltda.  -  ME -  assunto:  licença  para  execução  de  serviços  -  local:  Av. 
Bartolomeu  de  Gusmão  n.º  180:  após  análise,  deliberou-se  encaminhar  o 
processo  ao  DEOP/SEOSP,  para  atendimento  ao  solicitado  pela  SEOTA-C. 
Correspondência de 02/09/2009 - interessado: Condomínio Edifício Enseada - 
assunto: solicita autorização para instalação de aparelho de ar condicionado na 
sacada de um apartamento de frente - local: Av. Bartolomeu de Gusmão n.º 180:



após análise, deliberou-se acatar a manifestação do Órgão Técnico de Apoio “O 
patrimônio encontra-se íntegro, sendo importante a sua preservação. Desta 
forma,  sugerimos que o interessado apresente  uma alternativa  que não 
interfira na fachada frontal, como o sistema “split” na fachada interna ou a 
instalação  no  vão  de  esquadria.  Neste  caso,  preferencialmente  à  meia 
altura,  atrás  da  projeção  do  guarda-corpo  do  terraço.”.  Processo  n.º 
82490/2009-10 -  interessada:  MATEC  Engenharia  e  Construções  Ltda.  - 
assunto:  remoção  de  árvore  -  local:  Rua  Marcílio  Dias  n.º  170  –  C.E.F.  - 
GONZAGA:  após  análise,  deliberou-se  comunicar  o  interessado  sobre  a 
necessidade de apresentação  de  projeto  modificativo  devido  as  divergências 
entra  as  plantas  esquemáticas  apresentadas  e  o  projeto  aprovado  por  este 
Conselho. Especificamente quanto à poda das árvores, não há objeção desde 
que tomados os devidos cuidados.  Processo n.º 81709/2009-91 -  interessado: 
Edison Fernandes -  assunto: licença para realização de serviços de reforma - 
local:  Rua XV de Novembro n.º  95: após análise,  deliberou-se nada opor ao 
requerido, nos termos da manifestação da SEOTA-C. Processo n.º 73401/2009-
91 -  interessado: Francisco José Carol -  assunto: projeto arquitetônico -  local: 
Rua Mansueto Pierotti n.º 60: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, 
nos termos da manifestação da SEOTA-C.  OF/GAB/478/2009 de 03/09/2009 - 
interessado: EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São 
Paulo  S.A.  -  assunto:  solicita  a  manifestação  do  CONDEPASA  acerca  do 
“Relatório  Final  do  Diagnóstico  do  Patrimônio  Arqueológico,  Histórico  e 
Arquitetônico  do  SIM-VLT da Baixada  Santista,  Municípios  de  Santos  e São 
Vicente”:  após  análise,  deliberou-se  aprovar  o  relatório  apresentado  pela 
empresa  “A Lasca Consultoria  e  Assessoria  em Arqueologia  S/S Ltda.”. Em 
proposições nada foi apresentado. No item das comunicações tratou-se: a)  E-
mail  de  16/09/2009 –  conselheira  Eliane  Elias  Mateus –  em  que  envia  
comentários  sobre  a  proposta  preliminar  para  realização  de  evento  sobre  o 
Patrimônio Cultural apresentada pelo conselheiro Luiz Antonio de Paula Nunes:  
foi dada ciência do teor dos comentários ao pleno. b) A conselheira Eliane Elias 
Mateus informou sobre obras em andamento na E. E. Dona Escolástica Rosa: o 
pleno solicitou ao Órgão Técnico que realize vistoria no local para que verifique  
a existência de obras de restauro, lavagem e pintura, e quanto a possíveis obras 
de  acessibilidade  no  local. Por  nada  mais  haver  a  discutir  ou  relatar,  o  
presidente deu por encerrada a reunião as dez horas. 



Eu,  Lilian  Esther  Gigli,  -----------------------------------------secretariei  a  reunião  e  
lavrei  o  presente  ata  que  após  aprovada,  passa  a  ser  assinada  pelos  
conselheiros a ela presentes.
Santos, dezessete de setembro de dois mil e nove.
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