
ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS – CONDEPASA.

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e onze, nas dependências do Centro de 
Cultura "Patrícia Galvão", realizou-se a quinquagésima primeira Reunião Extraordinária  
do  Conselho  de  Defesa  do  Patrimônio  Cultural  de  Santos  –  CONDEPASA.  
Compareceram  à  reunião:  José  Manuel  Costa  Alves,   Gisela  Aparecida  Rodrigues  
Alvares, Marco Antonio Francisco, Luiz Alcino Pereira de Carvalho, Sonia Maria Luz de 
Alencar,  e  Daniel  Passos  Proença.  O  presidente  iniciou  a  reunião,  justificando  a 
ausência  dos  conselheiros  Marcio  Borchia  Nacif,  Ney  Caldatto  Barbosa,  Edison 
Fernandes e Eliane Elias Mateus. Solicitou que se encaminhe ofício às entidades com 
representação neste Conselho a fim de comunicar a importância da participação dos 
seus representantes, lembrando que cada órgão que compõe o Conselho deve manter 
dois membros (titular e suplente) de modo que sempre um ou outro esteja presente,  
garantindo a participação da entidade. Em análise de processos tratou-se: Processo nº 
27552/2011-09 -  interessado: DEPLEO - assunto: projeto de reurbanização da orla da 
praia: compareceu o Arq. Agnaldo Secco Junior, responsável da COREU/SEPLAN para 
prestar esclarecimentos a respeito do projeto, após explanação do mesmo, deu-se a 
leitura do parecer do Órgão Técnico de Apoio-OTA. pelo Sr. presidente que observou 
relativamente ao apontado no relatório técnico do OTA. que não está prevista alteração 
do número de mesas e bancos, após análise, deliberou-se pela aprovação do projeto 
básico de reurbanização da orla nas áreas junto aos canais, onde serão substituídos os 
equipamentos  existentes  (quiosques  e  sanitários).  Observando-se  conforme 
manifestação  da SEOTA de 20/07/2011,  que  o  projeto  executivo,  acompanhado  do 
memorial  descritivo  de  obras  e  serviços,  deverá  ser  apresentado  para  análise  e 
deliberação  deste  CONDEPASA,  assim  como  todo  o  projeto  deverá  ser  também 
analisado  pelo  CONDEPHAAT.  Nos  itens,  proposições  e  comunicações  nada  foi  
apresentado. 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, vinte e um de julho de dois mil e onze
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