
ATA DA 415.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e dez, nas dependências do Centro de 
Cultura  “Patrícia  Galvão”,  realizou-se  a  quadringentésima  décima  quinta 
Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos –  
CONDEPASA.  Compareceram  à  reunião:  José  Manuel  Costa  Alves,  Marcio  
Borchia Nacif,  Luiz Alcino Pereira de Carvalho,  Sonia Maria  Luz de Alencar,  
Edison  Fernandes,  Marco  Antonio  Francisco,  Luiz  Antonio  de  Paula  Nunes,  
Telma  dos  Santos  Usuelli  e  Gustavo  Araújo  Nunes.  O  presidente  iniciou  a  
reunião com a leitura da ata da 414.ª Reunião Ordinária, a qual foi aprovada.  
Justificaram a ausência as conselheiras, Gisela Aparecida Rodrigues Alvares 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:  
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: após análise, deliberou-se pela 
sua aprovação, informando que o referido projeto deverá ser apresentado ao 
CONDEPHAAT,  face  o  processo de estudo de tombamento  dos  Jardins  da 
Orla.  Ofícios n.º 312/2010 e 342/2010-SEMAM de 08/06/2010 e 23/06/2010 - 
interessado: Secretaria de Meio Ambiente -  assunto: Solicita autorização para 
pintura (cor grafite) das caixas intermediárias das comportas 07, 08, 09, 10, 11, 
12 e 13 -  local:  canais de drenagem 01 e 01A, 02, 03, 04, 05: após análise, 
deliberou-se  pela sua aprovação, informando que tal comunicação deverá ser 
apresentada  ao  CONDEPHAAT,  face  ao  tombamento  dos  “Canais  de 
Drenagem de Santos”. Consulta prévia referente ao processo n.º 37499/2007-
60 -  interessado: Arq. Graziane de Oliveira -  assunto: proposta de projeto de 
conservação de fachada em imóvel NP2 -  local: Rua Frei Gaspar n.º 65: após 
análise, deliberou-se  nada opor à cor pretendida, desde que seja apresentado 
projeto modificativo junto à Prefeitura de Santos, para conservação de fachadas, 
em  substituição  ao  projeto  de  restauro  aprovado  através  do  processo  n.º 
37499/2007-06.  Processo  n.º  45975/2010-85 -  interessado:  QUALITY  LAB 
Laboratório  e  Comércio  de  Produtos  Ópticos  Ltda.  -  assunto:  projeto  de 
legalização com reforma - local: Av. Visconde de São Leopoldo n.º 37/41 – altos: 
após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação 
da SEOTA-C.



Processo  n.º  38368/2010-22 -  interessado:  ENGETERPA  Construções  e 
Participações Ltda.  -  assunto:  regularização de modificação com acréscimo - 
local: Rua do Comércio n.º 61 e 63: após análise, deliberou-se não aprovar a 
regularização solicitada, informando que o aparelho de ar condicionado instalado 
na marquise, deverá se transferido para local que não interfira na fachada frontal 
do  imóvel.  Processo  n.º  35544/2010-47 -  interessado:  SEPORT/CODESP  - 
assunto:  análise  de  documentação  juntada  aos  autos,  pelas  Secretarias 
envolvidas no TAC da Av. Perimetral da Margem Direita do Porto de Santos - 
local:  Bairro  do  Paquetá:  após  análise,  deliberou-se  pela  aprovação  da 
documentação apresentada.  Processo n.º 41896/2010-69 -  interessado: DELC 
Participações e Administração de Bens Imóveis Ltda. -  assunto: aprovação de 
projeto arquitetônico - local: Rua Jorge Tibiriçá n.º 5: após análise, deliberou-se 
nada opor ao requerido, nos termos da manifestação da SEOTA-C. O presidente 
solicitou  autorização  ao  pleno  para  analisar  dois  processos  e  uma  consulta 
prévia  extra  pauta,  a  qual  foi  aprovada  por  unanimidade:  Processo  n.º 
120914/2009-34 –  interessado:  José Ruy Rezende  –  assunto:  aprovação  de 
projeto  arquitetônico  –  local:  Rua  Marquês  de  Herval  s/n.º:  após  análise, 
deliberou-se  informar  que  o  solicitado  na  48.ª  Reunião  Extraordinária  deste 
Conselho  foi  atendido  (projeto  de  restauro  da  parte  a  preservar  do  antigo 
armazém NP2). Processo n.º 58366/2010-50 – interessado: Secretaria Municipal 
de  Planejamento  –  assunto:  encaminha  estudo  de  implantação  de  Unidade 
Escolar do SESI elaborado pela Diretoria de Obras – local: Rua Campos Mello 
n.º 130: após análise, deliberou-se nada opor quanto a análise prévia do estudo 
de  implantação  de  Unidade  Escolar  do  SESI  apresentado,  lembrando  a 
necessidade  da  apresentação  de  projeto  arquitetônico  para  análise  deste 
Conselho e aprovação na Prefeitura de Santos. Correspondência de 09/06/2010 
–  interessado: Paróquia Hospitalar São Camilo – Igreja Santa Cruz –  assunto: 
reforma de fachada – local: Av. Senador Feijó n.º 444: após análise, deliberou-se 
sugerir   ao  Pároco  da  Igreja  que  procure  o conselheiro  coordenador  do 
“Escritório  Modelo  de  Arquitetura  e  Urbanismo  e  Engenharia  Civil  da 
Universidade Santa Cecília – UNISANTA”, arquiteto Edison Fernandes para 
orientações sobre alternativas quanto ao tratamento das fachadas do imóvel. 
Nos itens, proposições e comunicações, nada foi apresentado. 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, oito de julho de dois mil e dez.
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