
ATA DA 419.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil  e dez,  nas dependências do 
Centro  de  Cultura  “Patrícia  Galvão”,  realizou-se  a  quadringentésima  décima 
nona  Reunião  Ordinária  do  Conselho  de  Defesa  do  Patrimônio  Cultural  de  
Santos – CONDEPASA. Compareceram à reunião: José Manuel Costa Alves,  
Marcio Borchia Nacif,  Eliane Elias Mateus, Sônia Maria Luz de Alencar, Ney  
Caldatto Barbosa, Luiz Alcino Pereira de Carvalho, Gisela Aparecida Rodrigues  
Alvares,  Marco  Antônio  Francisco,  Gustavo  Araújo  Nunes,  Edmundo  Amaral  
Neto e Edison Fernandes. O presidente iniciou a reunião com a leitura da ata da 
418.ª  Reunião  Ordinária,  a  qual  foi  aprovada.  Não  houve  justificativa  de  
ausência de conselheiros. Nos itens matérias em regime de urgência e votações 
e discussões adiadas nada foi apresentado. Em análise de processos tratou-se:  
Processo  n.º  64120/2010-44 -  interessado:  Projexe  Engenharia  Comércio  e 
Representações Ltda. - assunto: licença para execução de serviços - local: Rua 
General  Câmara nº  05:  após análise,  deliberou-se acatar  a  manifestação da 
SEOTA-C. Processo n.º 67075/2010-06 - interessado: Luiz Fernando Paiva Vella 
- assunto: aprovação de projeto arquitetônico - local: Praça Independência nº 04: 
após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos da manifestação 
da  SEOTA-C.  Processo  n.º  54702/2010-11 -  interessado:  Claudia  Pedote 
Chiaratti  -  assunto: legalização de demolição -  local:  Rua Bittencourt  nº  327: 
após  análise,  deliberou-se  pela  aprovação  da  legalização  de  demolição 
requerida,  com aplicação de multa  pelo  descumprimento do artigo 12 da Lei 
753/91, solicitando-se ao Órgão Técnico de Apoio a elaboração do cálculo da 
multa para apresentar na próxima reunião. Consulta - interessado: Arq. Gustavo 
Araújo Nunes -  assunto: solicita autorização para pintura do armazém metálico 
12-A - local: terreno ao fundo da Estação do Valongo: após análise, deliberou-se 
nada  opor  ao  serviço  de  pintura  proposto.  Processo  n.º  70999/2010-45 - 
interessado:  Rovena  Negreiros  –  Presidente  do  CONDEPHAAT  -  assunto: 
tombamento dos jardins da orla de Santos – área delimitada entre a faixa de 
areia e a via carroçável, desde a projeção nesses jardins do eixo da Rua Newton 
Prado até a projeção nos mesmos jardins do eixo da Rua Carlos de Campos, 
junto a Ponta da Praia: após discussão, deliberou-se nada opor ao tombamento 
dos Jardins da Orla de Santos. Processo n.º 64982/2010-60 - interessado: Arq. 
Roberto Corrêa Saviello - assunto: aprovação de projeto arquitetônico - local: Av. 
Epitácio Pessoa nº 409: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos 
termos da manifestação da SEOTA-C.



Processo  n.º  132942/2008-96 -  interessado:  Gisele  Lobo  Vianna  -  assunto: 
projeto  de restauração de fachadas -  local:  Rua Augusto Severo nº  19-29 e 
outro:  após  análise,  deliberou-se  nada  opor  a  baixa  de  licença  da  obra, 
ressaltando  que  a  concessão  do  benefício  (isenção  de  ISS.)  é  para  o 
lançamento 26.009.036 (que inclui o 001, 002 e 003), fachada da Rua Augusto 
Severo n.º 19 a 29.  Processo n.º 52030/2010-56 -  interessado: Paula Regina 
Pinto Ribeiro Xisto -  assunto: alvará de aprovação para projeto de restauro - 
local: R. General Câmara nº 196/198: após análise, deliberou-se nada opor à 
sugestão  do  Órgão  Técnico  quanto  a  complementação  das  informações  no 
tratamento das fachadas (Projeto – Fl. 5/5), aprovando o partido da restauração, 
mas  questionando  a  cor  “roxo  escuro”  para  as  esquadrias.  Indicando  a 
substituição pela cor equivalente ao cód. S5040-Y80R do catálogo “Collection 
International”  mais próximo ao encontrado na prospecção.  Laudo Técnico n.º 
007/2010 -  interessado:  Scientia  Consultoria  Cientifica  Ltda.  -  assunto: 
Prospecção e Monitoramento Arqueológico na área de intervenção do SDGN 
Bolsão  Santos  -  local:  Municípios  de  Cubatão,  Santos  e  São  Vicente:  após 
análise,  deliberou-se  acatar  a  manifestação  da  SEOTA-C.   No  item  das 
proposições nada foi apresentado. Em comunicações tratou-se: a)  1º Colóquio 
Ibero-Americano: Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto. Realizado de 09 a 12 
de  agosto  de  2010  em  Belo  Horizonte  (MG):  a  Arq.  Iris  Geiger  da  Silva 
componente  do  Órgão  Técnico  de  Apoio  relatou  ao  pleno que participou  do 
evento  organizado  pelo  programa  de  pós-graduação  interdisciplinar  em 
Ambiente  Construído  e Patrimônio  Sustentável  da  UFMG,  pelo  IPHAN e em 
conjunto  com  o  grupo  de  pesquisa  “Paisaje  Cultural  –  Intervenções 
Contemporáneas  em la  Ciudad  y  el  Territorio  da  Universidad  Politécnica  de 
Madrid (UPM). Informou que o encontro foi organizado em dez eixos temáticos 
com  apresentações  e  comunicações  de  diversas  regiões  do  Brasil  e  da 
Espanha. b) O Arq. Dalmo Vieira Filho (email dalmo.11sr@iphan.gov.br) da 11ª 
SR/IPHAN  (Brasília)  solicita  reunião  com  o  CONDEPASA  e  a  Prefeitura  de 
Santos para tratar da proposta de pacto e gestão da paisagem cultural brasileira 
em áreas eventualmente reconhecidas no município: foi dada ciência ao pleno. 
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, dois de setembro de dois mil e dez.
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