
ATA DA 46.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e oito, nas dependências do  
Centro de Cultura "Patrícia Galvão", realizou-se a quadragésima sexta Reunião 
Extraordinária  do  Conselho  de  Defesa  do  Patrimônio  Cultural  de  Santos  –  
CONDEPASA. Compareceram à reunião: Eliane Elias Mateus, Sonia Maria Luz 
de  Alencar,  Gustavo  Araújo  Nunes,,  Augusto  Muniz  Campos,  Ney  Caldatto  
Barbosa e Maria Imaculada Lara Pierdomenico. A presidente iniciou a reunião  
com a  justificativa  de  ausência dos conselheiros,  Silmar  Silva  Paulo,  Edison  
Fernandes e Marise Céspedes Tavolaro. Em análise de processos tratou-se:  
Ofício  n.º  025/2008  de  20/10/2008 -  interessado:  Poder  Judiciário  –  Justiça 
Federal - assunto: reforma de fachada - local: Praça Barão do Rio Branco n.º 30: 
após  análise,  deliberou-se  nada  opor  aos  serviços  pretendidos.  Ofício  GPR-
46/1702/08 de 14/10/2008 - interessado: Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação  –  FDE -  assunto:  análise  do  projeto  de  reforço  e  substituição  da 
estrutura da cobertura da quadra de esportes  - local: Rua Mato Grosso n.º 163 
(E.E. Canadá): após análise, deliberou-se nada opor a aprovação do projeto, 
salientando-se  a  necessidade  de  licenciamento  da  obra  junto  à  Prefeitura 
Municipal  de  Santos.  Processo  n.º  86363/2008-55 -  interessado:  Luciana 
Capucci de Oliveira - assunto: desmembramento de lotes - local: Praça Visconde 
de Mauá n.º 37: após análise, deliberou-se nada opor ao requerido, nos termos 
da  manifestação  da  SEOTA-C.  Processo  n.º  100704/2008-58 -  interessado: 
Mário Lopes da Cruz - assunto: isenção de IPTU. - local: Rua Carlos Afonseca 
n.º  180:  deliberou-se  retirar  o  processo  da  pauta,  em  razão  da  denúncia 
recebida  por  e-mail,  comunicando  ao  DEOP/SEOSP  imediatamente  e 
procedendo vistoria pela SEOTA-C. Processo n.º 77948/2008-48 -  interessado: 
Marli Creusa Suzano - assunto: isenção de IPTU. - local: Praça Belmiro Ribeiro 
n.º  02:  após  análise,  deliberou-se  nada  opor  ao  requerido,  nos  termos  da 
manifestação da SEOTA-C. Processo n.º 110957/2008-30 - interessado: Roberto 
Mehanna Khamis - assunto: Certidão de restauração -  local: Rua José Ricardo 
n.º  32  a  36  e  38  a  40:  após análise,  deliberou-se  nada opor  a  emissão da 
Certidão  de  Preservação,  salientando-se  que  o  mesmo  não  faz  jus  aos 
benefícios fiscais.



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  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, dezessete de abril de dois mil e oito
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