
ATA DA 42.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e seis, nas dependências  
do  Centro  de  Cultura  "Patrícia  Galvão",  realizou-se  a  quadragésima 
segunda  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  de  Defesa  do  Patrimônio 
Cultural  de  Santos  –  CONDEPASA.  Compareceram  à  reunião:  Bechara  
Abdalla  Pestana  Neves,  Sonia  Maria  Luz  de  Alencar,  Daniel  Passos 
Proença. O presidente iniciou a reunião com a justificativa de ausência dos  
conselheiros: Leila Regina Diêgoli, Vilma de Carvalho Sestaro, Eliane Elias 
Mateus,  Maria  Imaculada  Lara  Pierdomenico,  Ney  Caldatto  Barbosa, 
Gustavo Araújo Nunes e Silmar Silva de Paulo.  Nos itens,  matérias em 
regime de urgência e votações e discussões adiadas nada foi apresentado.  
Em  análise  de  processos  tratou-se:  Processo  n.º  34091/2006-82 – 
interessado:  Instituto  Histórico  e  Geográfico  de  Santos  –  assunto: 
aprovação de projeto – local: Av. Conselheiro Nébias n.º 689: após análise,  
deliberou-se  pela  aprovação  do  projeto  apresentado.  Processo  n.º 
35982/2006-38 –  interessado:  Delegacia  de  Polícia  Federal  de  Santos  – 
assunto: encaminhando projeto de letreiro de idenficação da Delegacia de  
Polícia Federal – local: Rua Riachuelo n.º 25/27: após análise deliberou-se  
nada  opor  ao  projeto  de  letreiro  proposto,  com  base  no  parecer  do 
Escritório Técnico – SEPLAN e da SEOTA-C. Processo n.º 109102/2005-31 
–  interessado: Active Engenharia –  assunto: solicitação de licença para 
execução  de  serviços  (ciência  do  ofício  n.º  0221/2006-GAB-SEOSP)  – 
Local: Praça da República s/n.º: o pleno tomou ciência das providências  
realizadas. Processo n.º 30050/2002-20 – interessado: Mauro Lúcio Alonso 
Carneiro  e  outros  –  assunto:  solicitação  de  transposição  de  nível  do 
imóvel  NP-2  para  NP-3  –  local:  Rua  General  Câmara  n.º  111/113:  após 
discussão,  deliberou-se  contatar  o  interessado  para  esclarecimentos.  
Processo  n.º  83720/2002-29 –  interessado:  Associação  Educacional  do 
Litoral  Santista  –  assunto:  aprovação  de  projeto  –  local:  Av.  Rangel 
Pestana n.º 99: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido sob o  
ponto  de  vista  do  patrimônio  cultural.  Nos  itens,  proposições  e  
comunicações nada foi  apresentado.  Por nada mais haver a discutir  ou 
relatar, o presidente deu por encerrada a reunião às onze horas. Eu, Edson  
Luis da Costa Sampaio, _______________________, secretariei a reunião e 
Lilian Esther Gigli lavrou 
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a  presente  ata,  que  após  aprovada,  passa  a  ser  assinada  pelos  
conselheiros a ela presentes.

Santos, vinte e sete de abril de dois mil e seis

Bechara Abdalla Pestana Neves

Sonia Maria Luz de Alencar

Daniel Passos Proença
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