
ATA DA 45.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e oito, nas dependências do  
Centro de Cultura "Patrícia Galvão", realizou-se a quadragésima quinta Reunião 
Extraordinária  do  Conselho  de  Defesa  do  Patrimônio  Cultural  de  Santos  –  
CONDEPASA. Compareceram à reunião: Eliane Elias Mateus, José Manuel da  
Costa  Alves,  Sonia  Maria  Luz  de  Alencar,  Gustavo  Araújo  Nunes,  Marise  
Céspedes  Tavolaro,  Lucimar  Pergolizzi  Moraes  de  Oliveira,  Augusto  Muniz 
Campos, Cristina Ibrahim Ribas e Ney Caldatto Barbosa. A presidente iniciou a  
reunião  com  a  justificativa  de  ausência  dos  conselheiros,  Daniel  Passos  
Proença e Maria Imaculada Lara Pierdomenico. Em análise de processos tratou-
se:  Ofício 27/2008-CONDEPASA de 28/02/2008 -  interessado: CONDEPASA - 
assunto: solicita definição sobre o padrão a ser utilizado nos guarda-corpos e 
balaustres existentes e detalhe os novos pontilhões sobre os canais  1 e 5 com a 
praia: após análise deliberou-se aprovar a substituição dos tipos 7, 10, 11 e 15, 
identificados no relatório elaborado pela SEOTA-C, pelo tipo 1 em argamassa 
armada ou aço inox (padrão passarela da areia) e acolher o parecer da SEOTA-
C, em relação a manutenção, conservação ou substituição dos demais tipos de 
guarda-corpos e balaustres existentes nos canais. Ofício n.º 098/2008-pres/fams 
de 07/04/2008 - interessado: Fundação Arquivo e Memória de Santos - assunto: 
solicita autorização para proceder remanejamento interna de uma porta -  local: 
Rua Visconde do Rio Branco n.º 48: após análise deliberou-se pela aprovação 
do solicitado, nos termos da manifestação da SEOTA-C.  Nos itens, proposições 
e comunicações nada foi apresentado. Por nada mais haver a discutir ou relatar,  
a 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, dezessete de abril de dois mil e oito
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