
ATA DA 481.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e treze, nas dependências do Centro de Cultura 
“Patrícia  Galvão”,  realizou-se  a  quadringentésima  octogésima  primeira  Reunião  Ordinária  do 
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos – CONDEPASA. Compareceram à reunião: 
Marcio Borchia Nacif, Sérgio Willians dos Reis e Edson Luis da Costa Sampaio. O presidente 
iniciou  a  reunião  com  a  leitura  da  ata  da  480ª  Reunião  Ordinária,  a  qual  foi  aprovada.  Os 
conselheiros Nelson Gonçalves de Lima Junior,  Ney Caldatto Barbosa, Débora Blanco Bastos 
Dias  e  Maria  Raquel  Liberatore  Serrachioli,  justificaram  a  ausência.  Dando  sequência,  foi 
aprovado o texto complementar do Processo nº 129241/2012-10 -  interessado: Yan Han Pang - 
assunto: aprovação de projeto de legalização - local: Rua Amador Bueno nº 123: em cumprimento 
ao estabelecido quando da aprovação do processo em questão. O texto aprovado pelos Senhores 
Conselheiros, complementa a deliberação exarada na 480ª Reunião Ordinária de 27/06/2013, terá 
a seguinte redação: considerando:  - que a  área da fachada do pavimento térreo encontra-se 
extremamente alterada em sua concepção primitiva devido a reforma ocorrida em 1950 (conforme 
documentação gráfica existente no P.A. nº 11927/50-07); - que os técnicos do Alegra Centro e do 
OTA  acompanharão todos  os  procedimentos  para  que  a  restauração  seja realizada  em 
consonância com as premissas deste Conselho; - e, considerando ainda, como premissa o artigo 
14º da Carta Patrimonial de Burra, 1980, que estabelece:  “A restauração deve servir para mostrar  
novos aspectos em relação à significação cultural do bem. Ela se baseia no princípio do respeito ao conjunto  
de testemunhos disponível, sejam materiais, documentais ou outros, e deve parar onde começa a hipótese.”  
Desta forma levando-se em conta essas ponderações às condições do imóvel, a documentação 
disponível nos arquivos da PMS e a proposta apresentada de restauração parcial, priorizando a 
recuperação dos elementos construtivos  e decorativos  remanescentes,  além da cobertura em 
telha de barro tipo francesa e a retomada do vão de acesso do pavimento térreo, este Conselho 
deliberou pelo parecer favorável ao projeto. Nos itens, matérias em regime de urgência e votações 
e discussões adiadas nada foi apresentado. O Senhor Presidente solicitou a retirada da pauta dos 
processos nºs 99089/2012-24, 112740/2012-03, 60062/2013-41, 37805/2013-42, 32194/2013-73 e 
duas consultas prévias, para análise e deliberação do pleno na próxima Reunião Ordinária a ser 
convocada para o próximo dia 18 de julho de 2013, por tratarem de assuntos que demandariam 
uma análise mais aprofundada pelo Conselho. Consulta prévia – Ofício AJS-087/13 de 14/06/2013 
-  interessado: Associação Japonesa de Santos -  assunto: instalação de placa de identificação - 
local: Rua Paraná nº 129: após análise, deliberou-se pela aprovação do requerido, nos termos da 
manifestação da SEOTA (...Não temos objeção à proposta atual, mas observamos que o projeto deverá ser 
protocolado junto à Prefeitura Municipal sob responsabilidade de profissional habilitado para o licenciamento 
de acordo com a legislação em vigor.). No item, proposições, nada foi apresentado. Em comunicações 
tratou-se:  a)  Relatório final do Projeto: Monitoramento Arqueológico na área de intervenção do 
SDGN Bolsão Santos – Fase Capilarização, municípios de Santos e São Vicente – abril/2013: foi 
dada ciência do teor do relatório ao pleno. b) Boletim de Ocorrência nº 6330/2013 de 28/05/2013 – 
Ouvidoria  Pública  Municipal –  munícipe  sugere  o  destombamento  do  Canal  1  (Av.  Pinheiro 
Machado), a fim de implantar ciclovia central, estacionamento, praças ou postos policiais: foi dada 
ciência do teor do boletim em questão ao pleno. c) Ofício nº 0377/2013-GAB-SIEDI de 19/06/2013



Secretaria de Infraestrutura e Edificações –  comunicação do início das atividades referentes à 
manutenção do Teatro Coliseu: foi dada ciência do teor do referido ofício ao pleno. Por nada mais  
haver  a  discutir  ou  relatar,  o  presidente  deu por  encerrada a  reunião as  nove 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, quatro de julho de dois mil e treze

Marcio Borchia Nacif

Sérgio Willians dos Reis

Edson Luis da Costa Sampaio


