
ATA DA 409.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e dez, nas dependências do Centro de  
Cultura  “Patrícia  Galvão”,  realizou-se  a  quadringentésima  nona  Reunião 
Ordinária  do  Conselho  de  Defesa  do  Patrimônio  Cultural  de  Santos  – 
CONDEPASA. Compareceram à reunião: José Manuel Costa Alves, Telma dos 
Santos  Usuelli,  Luiz  Antônio  de  Paula  Nunes,  Marcio  Borchia  Nacif,  Gisela  
Aparecida  Rodrigues  Alvares,  Ney  Caldatto  Barbosa,  Sonia  Maria  Luz  de 
Alencar, Edmundo Amaral Neto, Eliane Elias Mateus,Nivio Mota e Gustavo de 
Araújo Nunes.  O presidente  iniciou  a reunião  com a leitura  da  ata  da  408.ª 
Reunião Ordinária, a qual foi aprovada. Os conselheiros Edison Fernandes e 
Marco Antônio  Francisco,  justificaram a  ausência.  Nada foi  apresentado nos  
itens matérias em regime de urgência e em votações e discussões adiadas. Em 
análise de processos tratou-se:  Correspondência de 17/03/2010 -  interessado: 
Stockler Comercial e Exportadora Ltda. - assunto: solicita informação sobre qual 
altura máxima permitida para reforma com acréscimo em imóvel NP3a -  local: 
Rua XV de Novembro n.º 75: após análise, deliberou-se  acatar a manifestação 
do Órgão Técnico de Apoio – OTA/CONDEPASA. Processo n.º 5614/2010-41 - 
interessado:  André  Luiz  Faneco  Pereira  -  assunto:  alvará  para  execução  de 
serviços - local: Rua do Comércio n.º 104/106: após análise, deliberou-se nada 
opor ao requerido, nos termos da manifestação do Escritório Técnico – SEPLAN. 
Processo n.º 11385/2010-31 -  interessado: Cardoso & Oliveira Ltda. -  assunto: 
isenção de taxa de licença e ISS. para o exercício de 2010 - 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  nº  122390/2009-16 - 
interessado:  Jaqueline  Fernandez  Alves  -  assunto:  aprovação  de  projeto  de 
restauração  de  fachada  -  local:  Av.  Senador  Feijó  n.º  38/50:  após  análise, 
deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da SEOTA-C. 
Processo  nº  122394/2009-77 -  interessado:  Jaqueline  Fernandez  Alves  - 
assunto: aprovação de projeto de restauração de fachada -  local: Rua General 
Câmara n.º 151/153 com Rua Senador Feijó n.º 54/56: após análise, deliberou-
se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da SEOTA-C.



Processo  nº  13199/2010-27 -  interessado:  Helena  Maria  dos  Reis  Brito 
Restaurante – ME - assunto: aprovação de projeto de legalização com mudança 
de uso -  local: Rua São Bento n.º 39: após análise, deliberou-se nada opor ao 
requerido,  nos  termos  da  manifestação  do  Escritório  Técnico  –  SEPLAN. 
Processo  nº  122388/2009-74 -  interessado:  Jaqueline  Fernandez  Alves  - 
assunto: aprovação de projeto de restauração de fachada -  local: Rua General 
Câmara n.º  147/149: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido,  nos 
termos  da  manifestação  da  SEOTA-C.  Processo  nº  20252/2010-28 - 
interessado: GAFISA S.A. - assunto: aprovação de projeto arquitetônico - local: 
R. Euclides da Cunha n.º  247 esquina Rua Piauí:  após análise, deliberou-se 
encaminhar o referido processo ao DECONTE/SIEDI, informando que não foram 
atendidos  os  itens  3.º  e  4.º  da  consulta  prévia  analisada  na  404.ª  Reunião 
Ordinária do CONDEPASA e que falta detalhamento do Memorial Descritivo da 
fachada, e que o recuo entre o bem tombado e a edificação nova (torre) não 
observou a legislação vigente. Processo nº 50038/2008-72 - interessado: Sonia 
Regina L. Bitar - assunto: legalização de painéis - local: Rua Brás Cubas n.º 119: 
após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação 
da  SEOTA-C.  Processo  nº  10393/2010-23 -  interessado:  Guiomar  Souza 
Santaella -  assunto: alvará de licença para conservação da fachada frontal do 
prédio - local: Rua General Câmara n.º 200/202: após análise, deliberou-se nada 
opor  ao  requerido,  nos  termos  da  manifestação  da  SEOTA-C.  Processo  nº 
88394/2007-79 -  interessado:  Tiago Angelini  Morgero -  assunto:  licença para 
execução de obra – reconstituição do piso -  local:  Largo Marquês de Monte 
Alegre n.º  13:  após análise,  deliberou-se  encaminhar  o  referido processo ao 
DECONTE/SIEDI para acompanhamento e fiscalização dos serviços. Nada foi 
apresentado no item das proposições.  Em comunicações tratou-se: a) Laudos 
Técnicos 001/2010,    002/2010  ,  006/2009   -  Monitoramento Arqueológico SDGN 
Bolsão Santos – Projeto: Prospecção e Monitoramento Arqueológico na área de 
intervenção do SDGN Bolsão Santos,  municípios de Cubatão,  Santos e São 
Vicente, SP.: foi dada ciência do teor do monitoramento arqueológico ao pleno. 
b)  1.º Seminário do Patrimônio Cultural:  deliberou-se  realizar uma reunião no 
próximo dia  13/04/2010 as  9:30  horas,  nas  dependências  do  Conselho, para 
tratar da logística do evento, com a participação dos conselheiros: José Manuel 
Costa Alves, Gustavo de Araújo Nunes, Luis Antonio de Paula Nunes, Edmundo 
Amaral Neto, Gisela Aparecida Rodrigues Alvares, Marcio Borchia Nacif, Eliane 
Elias Mateus, Edison Fernandes, Ney Caldatto Barbosa. 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 a  
presente ata que após aprovada, passa a ser assinada pelos conselheiros a ela  
presentes.
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Santos, oito de abril de dois mil e dez.
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