
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTOS – FUNDURB, 

2018 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, as quatorze horas e trinta 
minutos, realizou-se a quinta reunião ordinária de 2018 do Conselho Gestor do Fundo 

de Desenvolvimento Urbano do Município de Santos – Fundurb, na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDURB, à Rua Pedro II, nº 25, 6º 
andar - Centro, Santos -  SP, com a seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação da ata da 

Reunião Ordinária de 25/06/18, previamente enviada por e-mail; 2) Análise e delibera-

ção da Prestação de contas – Junho e Julho/2018; 3) Assuntos Gerais. As senhoras 
Claudia Sodero e Clarissa Souza, justificaram sua ausência. Além dos membros do 

Conselho Gestor participaram da reunião as Sras. Andreia Orlandini Nunes e Greicilene 
Regina Pedro, da Sedurb. O Presidente Sr. Júlio Eduardo dos Santos deu início a reu-
nião solicitando que a Senhora Greicilene conduzisse a mesma. A Senhora Greicilene 

colocou em discussão o primeiro item da pauta, aprovação da ata da reunião de 
25/06/2018, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida passou ao se-
gundo item da reunião. Foram apresentados os relatórios com as prestações de contas 

dos meses de Junho e Julho/2018, considerando que não foi realizada reunião no mês 
anterior. Apresentou mais uma vez detalhes sobre as contas existentes no Fundo e ob-
servou que não houve nenhuma outra movimentação, somente os créditos mensais re-

ferentes ao uso de espaço aéreo sobre logradouro público - passarela - e os rendimen-
tos das aplicações. Sendo a informação ratificada pelo assessor financeiro, Senhor Ro-
gerio Rebelo. O senhor Martinho Leonardo pediu maiores informações quanto ao anda-

mento das obras no terreno recentemente adquirido para a Secretaria de Educação – 
referente à implantação de medida compensatória do Estudo Prévio de Impacto de Vi-
zinhança - EIV das empresas Ageo e Ageo Norte Terminais. A senhora Greicilene lem-

brou que o Fundurb deliberou somente sobre a efetivação da compra do terreno para a 
construção de unidade de educação, mas, diante das ponderações do conselheiro, su-
geriu que a Sedurb solicite informações para a Secretaria de Educação quanto à elabo-

ração de projetos e demais providências para a implantação da referida unidade, tra-
zendo estes dados, se possível, na próxima reunião. E não havendo nenhum outro 
questionamento foram aprovados por todos os presentes os relatórios apresentados. 

Por fim, passou-se ao item 3 - Assuntos Gerais. A Senhora Greicilene perguntou aos 
presentes sobre o agendamento de reunião presencial para o próximo mês, ficando de-
cidido pela reunião ordinária em dezessete de setembro de dois mil e dezoito, às qua-

torze horas e trinta minutos, nas dependências da Sedurb. Comunicou que já foi regu-
larizado junto ao Banco Caixa Econômica Federal as pessoas autorizadas a assinar os 
cheques referentes às contas bancárias do FUNDURB, conforme deliberado na última 

reunião. Citou a Portaria 64/18 enviada por e-mail, onde consta a alteração do Vice-
presidente do Fundurb, Senhora Eliana Mattar. Lembrou que, conforme deliberado na 



reunião anterior, as atas aprovadas a partir desta data serão encaminhadas para dispo-

nibilização no Portal dos Conselhos, acompanhadas dos atos normativos relacionados 
a este Conselho Gestor. O senhor Júlio Eduardo informou sobre a promulgação das 
novas leis complementares referentes ao Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do 

Solo da Área Insular, com destaque para os dispositivos relacionados ao Fundurb.  A 
sra. Greicilene informou que será encaminhado aos conselheiros resumo com os artigos 
correlacionados. O senhor Júlio citou ainda a possibilidade de alteração na LC 931/16 

acerca da utilização dos valores arrecadados. Sobre as intervenções na Pinacoteca Be-
nedicto Calixto o Secretário ressaltou que o Ministério Público foi informado sobre a 
conclusão das intervenções referentes à climatização e da necessidade de complemen-

tação dos valores necessários para a implantação das intervenções relacionadas à 
acessibilidade do local.  Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Júlio Eduardo agra-
deceu a presença de todos, e deu a reunião como encerrada. Para lavratura da presente 

ata que lida e achada exata, vai assinada por mim, Andreia Orlandini Nunes e pelo pre-
sidente Júlio Eduardo dos Santos. 
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