
ATA DA 414.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dez, nas dependências do  
Centro  de  Cultura  “Patrícia  Galvão”,  realizou-se  a  quadringentésima  décima 
quarta  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, Sonia Maria Luz de  
Alencar, Edison Fernandes, Ney Caldatto Barbosa, Marco Antonio Francisco e  
Edmundo Amaral Neto. O presidente iniciou a reunião com a leitura das atas da  
413.ª  Reunião  Ordinária  e  da  48.ª  Reunião  Extraordinária,  as  quais  foram 
aprovadas. Justificaram a ausência os conselheiros, Nivio Mota e Eliane Elias  
Mateus. Nos itens matérias em regime de urgência e votações e discussões  
adiadas nada foi apresentado. Em análise de processos tratou-se: Processo n.º 
21674/2009-41 -  interessado:  Santuário  de  Nossa  Senhora  do  Carmo  e 
Adoração Perpétua do Convento do Carmo -  assunto: comunicando execução 
de serviços - local: Praça Barão do Rio Branco n.º 16: após análise, deliberou-se 
nada opor à baixa de licença da obra. Processo n.º 32059/2010-85 - interessado: 
Hamilton Luiz Costa Junior -  assunto: aprovação de projeto para instalação de 
anúncios e toldos – proc. 118326/2009 - local: Rua Augusto Severo n.º 25: após 
análise, deliberou-se nada opor ao requerido. Ofício n.º 265/2010-GAB-SIEDI de 
21/06/2010 -  interessado: Secretaria de Infraestrutura e Edificações -  assunto: 
Projeto do Posto de Salvamento - local: Av. Bartolomeu de Gusmão próximo ao 
Canal 6: processo retirado da pauta conforme solicitação do Gabinete do Sr. 
Prefeito. O presidente solicitou autorização ao pleno para analisar um processo 
extra pauta, a qual foi aprovada por unanimidade: Processo n.º 100324/2007-04 
– interessado: Secretaria Municipal de Planejamento – assunto: encaminha para 
análise projeto arquitetônico da nova sede da Câmara Municipal de Santos – 
local: Praça Tenente Mauro Batista de Miranda n.º 1: após análise, deliberou-se 
nada  opor  a  alteração  de  projeto  proposta  pelo  DERURB/SEPLAN.  Em 
proposições tratou-se: a) Correspondência de março/2010 – José Nunes Pereira 
–  solicita o tombamento do imóvel à Avenida Bartolomeu de Gusmão n.º 154, 
Ponta da Praia, Santos: após discussão e análise da manifestação da SEOTA, 
deliberou-se pelo arquivamento da solicitação,  uma vez que o Conselho não 
considerou  que  o  pedido  deva  ser  encaminhado  para  análise  de  estudo  de 
tombamento.



Em  comunicações  tratou-se:  a)  Ofício  Condephaat-1021/2010  –  Processo 
00967/2007  de  20/05/2010  –  Rovena  Negreiros  –  Presidente  –  comunica  o 
arquivamento  do  pedido  de  abertura  de  processo  de  tombamento  da  casa 
situada na Rua Euclides da Cunha n.º 247: foi dada ciência ao pleno do teor do 
ofício  em  questão.  b)  Email  de  22/06/210 –  IPHAN  deve  tombar  bens  da 
imigração japonesa em São Paulo: foi dada ciência ao pleno do teor do email em 
questão  deliberando-se  encaminhar  ofício  ao  CONDEPHAAT,  solicitando  a 
inclusão da Associação Japonesa de Santos na relação apresentada. c)  Email 
de 22/06/2010 – Boletim Patrimônio Cultural EXTRA - IPHAN – ano 3: foi dada 
ciência ao pleno do teor do email. d) Ofício n.º 419/2010-SECULT de 22/06/2010 
–  Secretário Municipal de Cultura, Sr. Carlos Pinto –  substituição de suplente 
que representa a Secretaria  de Cultura junto ao CONDEPASA –  Luiz  Alcino 
Pereira de Carvalho: foi dada ciência ao pleno do teor do ofício em questão. 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, vinte e quatro de junho de dois mil e dez.
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