ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO URBANO – CMDU
BIÊNIO 2015-2017

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de julho
de dois mil e dezessete, no Auditório da Progresso e
Desenvolvimento
de
Santos,
sito
à
Praça
dos
Expedicionários, 10 Mezanino, Gonzaga, Santos, realizou-se
a
10ª
Reunião
Ordinária
do
Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento Urbano (CMDU), biênio 2015-2017. Estavam
presentes as pessoas relacionadas na lista de presença
anexa. Dando sequência, a ordem do dia, o presidente Julio
Eduardo consultou os membros do CMDU sobre a aprovação da
ata da reunião anterior, previamente enviada por e-mail.
Como não houve manifestação, a mesma foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, passou ao segundo ítem da pauta:
Deliberação do Processo Administrativo nº 82481/2016-40,
após análise da Comissão Especial do Uso do Espaço Aéreo em
logradouros públicos do município de Santos. O presidente
Julio Eduardo informou à plenária que a análise do referido
processo ficou prejudicado, tendo em vista, as ausencias
dos participantes da sociedade civil e finalizou informando
que será realizada outra reunião da referida comissão para
análise e com posterior envio ao CMDU. Passando ao terceiro
item da pauta,o presidente passou a palavra a engenheira
Greicilene da SEDURB, onde fez um breve relato sobre o que
está sendo realizado através do FUNDURB, Em seguida,foi
colocado a plenária a necessidade da eleição de um (01)
membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
(CMDU) para o Conselho Gestor do Fundo de desenvolvimento
Urbano do município de Santos – FUNDURB, em atendimento à
Lei Complementar nº 2956/2013, como não houve nenhum
candidato para o referido cargo, ficou acordado que na
próxima reunião ordinária será realizada a eleição e na
sequência foi aprovado por unanimidade o os relátórios e as
contas do FUNDURB. Prosseguindo com a orden do dia;
Apresentação das propostas de revisão do Plano Diretor de
Desenvolvimento
e
Expansão
Urbana
do
Município,
o
presidente Julio retomou a palavra e solicitou a senhora
Fernanda Alarcon que desse início a apresentação. Ao
término da apresentação a senhora Fernanda informou ao
colegiado que a referida minuta estará disponibilizada

através dos e-mails, que será enviada pela secretária
executiva do CMDU, a senhora Simone Bernardo. Em seguida,
o presidente, passou a asuntos gerais, consultou a plenária
se haveria alguma propositura e não havendo nenhuma
manifestação agradeceu a presença de todos e como nada mais
havia a ser tratado, às onze horas e trinta minutos, o
presidente do CMDU, Júlio Eduardo dos Santos, deu os
trabalhos
por
encerrados.
Eu,
Simone
Bernardo
Gonçalves__________________________________
lavrei
a
presente ata que, após lida e aprovada, será ao final
subscrita pelo secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano,
Júlio
Eduardo
dos
Santos
___________________________________Presidente do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano.

