
ATA DA 411.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e dez, nas dependências do Centro  
de Cultura “Patrícia Galvão”,  realizou-se a quadringentésima décima 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, Telma dos Santos Usuelli,  
Edison  Fernandes,  Marco  Antonio  Francisco,  Ney  Caldatto  Barbosa,  Sonia  
Maria Luz de Alencar . O presidente iniciou a reunião com a leitura da ata da  
410.ª  Reunião Ordinária,  a qual  foi  aprovada. Os conselheiros, Nívio Mota e  
Eliane Elias Mateus, 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:  Ofício  DOCUMENTO/GER/103/2010  de 
31/03/2010 -  interessado: DOCUMENTO Arqueologia e Antropologia -  assunto: 
Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural das Obras 
de Dragagem e Derrocamento no Porto Organizado de Santos/SP.: após análise 
dos três  relatórios  de  andamento  (n.º  1,  2  e  3), considerando  também  as 
condicionantes discriminadas na Licença Prévia n.º 290/2008-IBAMA, obtida em 
03/10/2008, especialmente o item 2.7 (apresentar plano de monitoramento das 
construções históricas,  situadas na área de abrangência  do  empreendimento 
com anuência do CONDEPASA), deliberou-se solicitar esclarecimentos sobre a 
conclusão apresentada no Relatório 3 (p.101) que aponta apenas a Fortaleza de 
Itapema (Guarujá) como único exemplar de patrimônio edificado existente na 
ADA  (Área  Diretamente  Afetada).  Ofício  DI-ED/177.10  de  26/04/2010 - 
interessado: Porto de Santos - assunto: Termo de Compromisso Preliminar de 
Ajustamento de Conduta – TAC – implantação das obras da Av. Perimetral da 
margem direita do Porto de Santos -  local: entorno do Cemitério do Paquetá, 
Bacia  do  Mercado  e  Hospedaria  dos  Imigrantes.  Ofício  DI-ED/178.10  de 
26/04/2010 - interessado: Porto de Santos - assunto: Termo de Compromisso 
Preliminar de Ajustamento de Conduta – TAC – implantação das obras da Av. 
Perimetral  da margem direita  do Porto  de Santos -  local:  Canal  da Avenida 
Ulrico  Mursa  (Canal  do  Mercado)  e  do  Frontispício  de  Saída  do  Rio  dos 
Soldados. Ofício DI-ED/176.10 de 26/04/2010 - interessado: Porto de Santos - 
assunto: Termo de Compromisso Preliminar de Ajustamento de Conduta – TAC 
– implantação das obras da Av. Perimetral da margem direita do Porto de Santos 
-  local:  entorno  da  Estação  Elevatória  do  Paquetá  (Estação  Elevatória  de 
Esgotos 3 da SABESP).



Ofício DI-ED/179.10 de 26/04/2010 - interessado: Porto de Santos - assunto: 
Termo de Compromisso Preliminar de Ajustamento de Conduta – TAC – projeto 
de sinalização -  local: Estação Elevatória EEE3 da SABESP, do Canal da Av. 
Ulrico Mursa (Canal do Mercado), do Frontispício de Saída do Rio dos Soldados 
e  das  áreas  remanescentes  no  entorno  do  Cemitério  do  Paquetá,  Bacia  do 
Mercado e Hospedaria dos Imigrantes, entorno do Cemitério do Paquetá, Bacia 
do Mercado e Hospedaria dos Imigrantes. Processo n.º 35529/2010-53 (Ofício 
DI-ED/180.10  de  26/04/2010) –  interessado:  SEPORT/CODESP –  assunto: 
Termo  de  Compromisso  Preliminar  de  Ajustamento  de  Conduta  –  TAC  – 
referente à restauração do remanescente do prédio do Ministério da Agricultura 
e  revitalização  do  seu  entorno.  Processo  n.º  35563/2010-91  (Ofício  DI-
GD/182.10  de  26/04/2010) –  interessado:  SEPORT/CODESP  –  assunto: 
complementação da documentação encaminhada e que são parte integrante dos 
P.A. n.º 35529/2010-53 e 35544/2010-47 que tratam do Termo de Compromisso 
Preliminar de Ajustamento de Conduta – TAC: após análise, deliberou-se acatar 
a  manifestação  da  SEOTA-C.  Processo  n.º  37571/2010-91 -  interessado: 
DEPLEO/SIEDI -  assunto: solicita análise do projeto de implantação do Centro 
de  Atividades  Integradas  –  CAIS  -  local:  Av.  Rangel  Pestana  n.º  150:  após 
análise,  deliberou-se  acatar  a  manifestação  da  SEOTA-C.  Processo  n.º 
30775/2010-82 -  interessado:  Delchi  Migotto  Filho  -  assunto:  aprovação  de 
projeto de reforma -  local:  Av.  Conselheiro  Nébias n.º  128 (esquina Av.  São 
Francisco):  após  análise,  deliberou-se  acatar  a  manifestação  da  SEOTA-C. 
Processo  n.º  3011/2010-13 -  interessado:  Empresa  Brasileira  de 
Telecomunicações - assunto: autorização para execução de serviços - local: Rua 
do  Comércio  n.º  54:  após  análise,  deliberou-se  acatar  a  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  28974/2010-76 -  interessado:  Lourdes  Teruko 
Kawakami Nishi - assunto: aprovação de projeto de mudança de uso - local: Rua 
Itororó n.º 29: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da 
manifestação da SEOTA-C. Nada foi apresentado no item das proposições. Em 
comunicações tratou-se:  a)  Correspondência da Vereadora Telma de Souza – 
ícones  arquitetônicos  e  paisagísticos:  foi  dada  ciência  ao  pleno  do  teor  da 
correspondência. 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.
Santos, catorze de maio de dois mil e dez.
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