
ATA DA 407.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dez, nas dependências do Centro  
de  Cultura “Patrícia  Galvão”,  realizou-se  a  quadringentésima sétima Reunião 
Ordinária  do  Conselho  de  Defesa  do  Patrimônio  Cultural  de  Santos  – 
CONDEPASA.  Compareceram  à  reunião:  José  Manuel  Costa  Alves,  Marcio  
Borchia  Nacif,  Gisela  Aparecida  Rodrigues  Alvares,  Ney  Caldatto  Barbosa,  
Sonia  Maria  Luz  de  Alencar,  Edison  Fernandes,  Marco  Antônio  Francisco,  
Eliane Elias Mateus, Edmundo Amaral Neto e Luiz Antônio de Paula Nunes. O  
presidente iniciou a reunião com a leitura da ata da 406.ª Reunião Ordinária, a  
qual foi aprovada. O conselheiro Gustavo de Araújo Nunes justificou a ausência.  
Nada foi apresentado nos itens matérias em regime de urgência e em votações  
e discussões adiadas. Em análise de processos tratou-se: E-mail de 03/03/2010 
- interessado: Arq. Edison Fernandes - assunto: instalação de elevador e criação 
de  sanitários  -  local:  Av.  Conselheiro  Nébias  n.º  689  (Instituto  Histórico  e 
Geográfico  de  Santos):  consulta  retirada  da  pauta  conforme  solicitação  do 
interessado.  Processo  nº  11362/2010-35 -  interessado:  Casa  da  Madeira  - 
assunto:  isenção  de  IPTU/2010  -  local:  Rua  Júlio  Conceição  n.º  169:  após 
análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da 
SEOTA.  Processo  nº  121521/2009-57 -  interessado:  Marcio  Laranjeira 
Bernardes -  assunto: alteração de fachada -  local: Praça Barão do Rio Branco 
n.º 30: após análise, deliberou-se pelo indeferimento do requerido, nos termos 
da manifestação da SEOTA. Processo n.º 10863/2010-95 - interessado: Nelson 
de Carvalho  Zorovich  e  outros  -  assunto:  isenção de IPTU/2011 -  local:  Av. 
Conselheiro Nébias n.º 361: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, 
nos  termos  da  manifestação  da  SEOTA.  Processo  nº  8786/2010-11 - 
interessado: Associação dos Cortiços do Centro - assunto: aprovação de projeto 
de modificação proc. 73617/2007-58 -  local:  Rua Dr. Cóchrane n.º 154: após 
análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da 
SEOTA.  Processo  nº  41930/2007-08 -  interessado:  GEPAS  Arquitetura  e 
Restauração - assunto: aprovação do projeto de restauração de fachada – baixa 
de licença -  local: Rua XV de Novembro n.º 94/96: após análise, deliberou-se 
solicitar à SEOTA que convoque o interessado a fim de justificar a mudança da 
cor da tinta aplicada nas esquadrias de madeira.  No item das proposições nada 
foi apresentado 



Em comunicações tratou-se: a) Ofício n.º 501/10-MP-PJCS-UMA. de 10/02/2010 
–  Dr.  Daury  de  Paula  Junior –  para  ciência  da  portaria  de  instauração  do 
Inquérito  Civil  n.º  14.0426.0000050/10-1  -  “Eventual  tombamento  do 
complexo do trólebus nesta cidade de Santos SP.”: foi dada ciência ao pleno 
do teor da portaria de instauração do Inquérito Civil. b) Discussões sobre o “1.º 
Seminário sobre o Patrimônio Cultural”: discorreu-se sobre os temas nas mesas 
redondas  já  estabelecidas  e  os  respectivos  palestrantes.  O conselheiro  Luiz 
Antonio  de  Paula  Nunes  informou que  o  conferencista  da  abertura  Prof.  Dr. 
Leonardo Barci Castriota já confirmou a presença, entretanto falta a confirmação 
de  alguns  participantes  das  mesas.  c)  Ofício  ADM016/10  de  10/03/2010 – 
Aliança Navegação e Logística Ltda. - solicita reconsideração de despacho do 
ofício  24/2010-CONDEPASA  de  25/02/2010:  deliberou-se  encaminhar  ofício 
reiterando  os  termos  do  ofício  24/2010-CONDEPASA  de  25/02/2010  “não 
aprovar a solicitação de instalação de novos elementos (guarda corpo) ao longo 
de  toda  fachada  do  imóvel  localizado  à  Rua  do  Comércio  n.º  71”, 
recomendando-se  observar  as  normas  de  segurança  estabelecidas  pela 
legislação.  Por  nada  mais  haver  a  discutir  ou  relatar,  o  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, onze de março de dois mil e dez.
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