
ATA DA 429.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos três dias do mês de março de dois mil e onze, nas dependências do Centro  
de  Cultura  “Patrícia  Galvão”,  realizou-se  a  quadringentésima  vigésima  nona 
Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos –  
CONDEPASA.  Compareceram  à  reunião:  Marcio  Borchia  Nacif,  Gisela 
Aparecida Rodrigues Alvares, Edison Fernandes e Edmundo Amaral  Neto. O 
vice presidente, Eng. Marcio Borchia Nacif, iniciou a reunião com a leitura da ata  
da 428.ª Reunião Ordinária, a qual foi aprovada. Os conselheiros, José Manuel  
Costa Alves e Eliane Elias Mateus justificaram a ausência. No item matérias em 
regime de urgência e votações e discussões adiadas nada foi apresentado. Em  
análise  de  processos  tratou-se: Processo  n.º  2005/2010-77 -  interessado: 
Província  Carmelitana  de  Santo  Elias  Convento  do  Carmo  -  assunto: 
comunicando execução de obras - local: Praça Barão do Rio Branco nº 16: após 
análise, deliberou-se acatar a manifestação da SEOTA-C (...O OTA considera que os 
serviços executados e em andamento estão de acordo com a Lei  Complementar  470/03  e suas 
alterações, além de seguir o projeto de restauro já aprovado. Porém, considera que o interessado 
deverá  apresentar  documento  comprovando  aprovação  do  mesmo  pelo  IPHAN  e  pelo 
CONDEPHAAT,  bem  como a  anuência  destes  órgãos  nas  pesquisas  de  prospecções  como foi 
relatado em memorial  descritivo.), condicionando-se a apresentação de aprovação 
do projeto pelo IPHAN e pelo CONDEPHAAT.  Processo n.º 105780/2010-38 - 
interessado: Verena Huke Bellintani -  assunto: conservação de fachada -  local: 
Rua Uruguai  nº  18:  após  análise,  deliberou-se  nada  opor  ao  requerido,  nos 
termos  da  manifestação  da  SEOTA-C.  Of.  173/2010-Concidadania  de 
26/10/2010 -  interessado:  CONCIDADANIA  –  Consciência  pela  Cidadania  - 
assunto:  solicita  autorização  para  colocação  de  correntes  em toda  extensão 
adjacente às calçadas existentes na área frontal  da Estação -  local:  Av.  Ana 
Costa nº 340 (antiga Estação Sorocabana): após análise, deliberou-se oficiar o 
interessado,  solicitando  maiores  informações  para  análise  do  requerido. 
Devendo apresentar croquis indicando exatamente a localização e modelo dos 
suportes  para  colocação  das  correntes  e  dos  postes,  indicando  localização, 
modelo e altura dos mesmos. Processo n.º 98116/2009-64 - interessado: Carlos 
Eduardo Ferraro - assunto: projeto modificativo - local: Rua do Comércio nº 71: 
após  análise,  deliberou-se  nada  opor  a  isenção  de  ISS.,  nos  termos  da 
manifestação da SEOTA-C (...O  OTA  verificou  em vistoria  ao  local  que  as  obras  foram 
concluídas  de  acordo  com  o  projeto  aprovado.).  Processo  n.º.  80004/2010-54 - 
interessado: Coordenadoria Administrativa – CAD  - assunto: solicita



manifestação quanto ao interesse na utilização do cofre localizado dentro do 
Departamento do Tesouro Municipal – DTM -  local: Praça Visconde de Mauá 
s/nº: após análise das considerações da SEOTA-C e da cota de 08/02/2011 do 
DEAT/SEGES,  deliberou-se  reiterar  a  manifestação  anterior  (13/12/2010)  da 
conselheira Eliane Elias Mateus que recomenda a restauração do cofre e retorno 
ao  seu  local  original  no  Paço  Municipal.  Processo  n.º  52030/2010-56 - 
interessado: Paula Regina Pinto Ribeiro Xisto -  assunto: alvará de aprovação - 
projeto  de  restauro  -  local:  Rua  General  Câmara  n.º  196/198:  após  análise, 
deliberou-se acatar a manifestação da SEOTA-C (...Não temos objeção à alternativa da 
profissional. Observamos que as especificações dos materiais empregados nos acabamentos das 
fachadas devem ser corretamente indicadas em planta e memorial  descritivo.)   No item das 
proposições nada foi apresentado. Em comunicações tratou-se:  a)  Ofício GPR 
46/00019/11  Gerência  de  Projetos  e  Gestão  de  10/01/2011 –  assunto: 
assinatura digital – Pedro Huel de Oliveira Castro – Diretor de Obras e Serviços 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE.:foi dada ciência ao 
pleno  que  a  partir  de  janeiro  de  2011,  os  relatórios,  projetos,  memórias  de 
cálculo, memoriais, etc, contratados pela FDE deverão ser entregues em forma 
de  documento  eletrônico  e  assinados  digitalmente  de  acordo  com  os 
padrões definidos pelo ITI4 para a ICP-Brasil5, estando dispensada a entrega 
de  vegetais  e  demais  materiais  impressos.  b)  Ofício  nº  01/2011-SETAC  de 
22/02/2011 –  interessado: Seção Escritório Técnico Alegra Centro – SETAC – 
assunto: denúncia de intervenção irregular na fachada de imóvel normatizado 
com Nível de Proteção 2 – NP2 - local: Praça Ruy Barbosa nº 39: deliberou-se 
encaminhar ao DECONTE/SIEDI para ciência dos fatos relatados e providências 
cabíveis. Informando que trata-se de interferência em fachada de imóvel NP2, 
sem autorização do CONDEPASA.  Por nada mais haver a discutir ou relatar, o  
vice presidente deu por encerrada a reunião as onze 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, três de março de dois mil e onze
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