
ATA DA 402.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e nove, nas dependências 
do Centro de Cultura “Patrícia Galvão”, realizou-se a quadringentésima segunda 
Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos –  
CONDEPASA. Compareceram à reunião: José Manuel Costa Alves, Telma dos 
Santos Usuelli, Marcio Borchia Nacif, Ney Caldatto Barbosa, Walter Pereira de 
Carvalho, Sonia Maria Luz de Alencar, Eliane Elias Mateus, Marise Céspedes  
Tavolaro, Silmar Silva de Paulo e Daniel Passos Proença. O presidente iniciou a  
reunião com a leitura da ata da 401.ª Reunião Ordinária, a qual foi aprovada. Os  
conselheiros  Edison Fernandes,  Luiz  Antonio  de  Paula  Nunes e  Nivio  Mota,  
justificaram a ausência. Nada foi apresentado nos itens matérias em regime de  
urgência. Em votações e discussões adiadas tratou-se: Inquérito Civil n.º 189/07-
MP-PJCS-MA. -  interessado:  M.P.  -  Promotoria  de Justiça Cível  de Santos - 
assunto: relatório para conservação e restauração do Conjunto Atlântico - local: 
Av. Presidente Wilson 01/03 e Av. Ana Costa 540/576: prosseguindo a análise 
do  relatório  para  conservação  e  restauração  do  bem  tombado  (conjunto 
arquitetônico do Hotel Atlântico), elaborado pela SEOTA-C, o Conselheiro Ney 
Caldatto  Barbosa  leu  algumas  observações  em  relação  aos  itens  2.7 
(recuperação  do  alpendre  original),  3.3  (redução  de  obstruções  visíveis  à 
valorização  do  patrimônio  cultural),  3.5  (ampliação  da  segurança  pública  e 
redução do comércio informal) e 3.6 (instalação de espaço cultural didático). O 
pleno  considerou  as  observações  e  decidiu  encaminhar  o  relatório  com  as 
alterações  sugeridas  ao  Ministério  Público,  além  de  enviar  à  SEPLAN  uma 
solicitação para que seja estudada uma proposta de reurbanização do Gonzaga 
com mapeamento das instalações existentes nas áreas públicas a fim de reduzir 
as obstruções prejudiciais à valorização do patrimônio cultural (totens, postes, 
redes  aéreas,  placas,  bancas  de  jornal  e  quiosques  diversos).  Processo  n.º 
48328/2009-09 - interessado: Marcelo Del Bosco – Câmara Municipal de Santos 
-  assunto:  solicita  a modificação do nome da Praça Manoel  de Almeida,  em 
frente ao Museu de Arte Sacra de Santos, antigo Mosteiro de São Bento para 
Largo  do  Mosteiro  de  São  Bento:  após  análise,  deliberou-se  nada  opor  à 
proposta  apresentada  pela  SEPLAN,  observada  a  Lei  Complementar  n.º 
390/2000 de 18/05/2000.



Em análise de processos tratou-se:  Processo n.º 83809/2008-26 -  interessado: 
José Maria de Macedo Filho - assunto: aprovação de projeto de reforma e outro 
-  local:  Praça Iguatemi  Martins n.º  122,  124,  126:  após análise,  deliberou-se 
manter a cor aprovada no projeto apresentado na 381.ª Reunião Ordinária do 
CONDEPASA de 16/10/08, devendo ser substituída a cor existente. Processo n.º 
87159/2009-13 - interessado: Luciana Capucci de Oliveira - assunto: aprovação 
de projeto de reforma - local: Rua Martin Afonso n.º 9: após análise, deliberou-se 
nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da SEOTA-C. Processo n.º 
102738/2009-21 - interessado: Luciana Capucci de Oliveira - assunto: instalação 
de letreiro e toldo -  local: Rua Martin Afonso n.º 9: após análise, deliberou-se 
nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da SEOTA-C. Processo n.º 
21493/2009-04 -  interessado:  Ana Catalina Martinez Perez -  assunto:  licença 
para execução de serviços - local: Rua Gonçalves Dias n.º 20/22: após análise, 
deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da SEOTA-C. 
Carta  n.º  384/DEE/DEEE  de  10/11/2009 -  interessado:  CPFL  Piratininga  - 
assunto: construção das linhas de transmissão subterrânea 88kV -  local:  Vila 
Nova  –  Estuário:  após  análise  do  “Projeto  para  construção  de  linhas  de 
transmissão subterrâneas”,  deliberou-se nada opor ao projeto apresentado, 
nos  termos  da  manifestação  da  SEOTA-C.  Processo  n.º  109102/2005-31 - 
interessado:  Active  Engenharia  -  assunto:  solicita  licença  para  execução  de 
serviços - local: Praça da República s/n.º: após análise, deliberou-se convocar o 
responsável técnico para comparecer à SEOTA-C para orientação. Processo n.º 
92710/2009-32 -  interessado:  Vicente  Fernandes  Cascione  -  assunto: 
comunicando execução de serviços - local: Rua XV de Novembro n.º 169: após 
análise, deliberou-se encaminhar o processo ao DEOP/SEOSP para intimar o 
interessado a cumprir a Legislação Municipal, nos termos da manifestação da 
SEOTA-C.  Processo  n.º  96570/2009-17 -  interessado:  Provar  Negócios  de 
Varejo Ltda. -  assunto: licença de publicidade -  local: Rua João Pessoa n.º 4: 
após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação 
da SEOTA-C.  O presidente solicitou autorização ao pleno para analisar extra 
pauta  dois  processos,  a  qual  foi  aprovada  por  unanimidade:  Processo  n.º 
99484/2009-93 –  interessado:  Pred  Center  Comercial  e  Construtora  Ltda.  - 
assunto: projeto arquitetônico – local: Rua General Rondon n.º 40: apo´s análise, 
deliberou-se  nada  opor  ao  requerido.  Processo  n.º  112037/2009-73 – 
interessada:  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  –  assunto:  minuta  do 
contrato de doação da área do Colégio Docas –  local: Rua Campos Melo n.º 
130: após análise, deliberou-se aprovar o estudo preliminar apresentado pela



SEPLAN, salientando-se observar a legislação Municipal, Estadual e Federal. No 
item das proposições, o presidente propôs ao pleno alteração do nome do .”1.º  
SEMINÁRIO  MUNICIPAL  SOBRE  O  PATRIMÔNIO  CULTURAL”,  para  “1.º  
SEMINÁRIO SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL”,  a qual foi  aprovada por 
unanimidade. Em comunicações tratou-se: a)  “I Fórum Nacional do Patrimônio 
Cultural Seleção de Experiências de Gestão e Políticas do Patrimônio Cultural”- 
Projeto de Educação Patrimonial em Santos – Novas Experiências: .O IPHAN, 
em parceria com o Fórum Nacional de Dirigentes e Secretários Estaduais de 
Cultura e a Associação Brasileira de Cidades Históricas, divulgou o resultado da 
Chamada de Experiências de Gestão e Políticas de Patrimônio Cultural  para 
exposição de painéis durante o “I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural”, a 
ser realizado na cidade de Ouro Preto, entre os dias 13 e 16 de dezembro de 
2009.  O  “Projeto  de  Educação  Patrimonial  em  Santos:  Novas 
Experiências”,  criado  pelo  CONDEPASA  em  parceria  com  a  SEDUC  foi 
selecionado entre 92 experiências provenientes de quinze estados brasileiros, 
além de cinco experiências estrangeiras. Participarão como representantes da 
Prefeitura Municipal de Santos a Professora Ana Cristina Martins e o Engenheiro 
Luiz Alcino Pereira de Carvalho, do Fórum em questão. b)  Inquérito Civil  n.º 
210/06-MP-PJCS-UMA. -  preservação de bem cultural –  Santuário  de Nossa 
Senhora do Monte Serrat – informes sobre a audiência com o Ministério Público 
realizada em 19/11/09:.foi dada ciência ao pleno do teor do Termo de Audiência. 
Por nada mais haver a discutir  ou relatar,  o presidente deu por encerrada a  
reunião  as  onze  horas  e  trinta  minutos.  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, vinte e seis de novembro de dois mil e nove.
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