
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTOS – FUNDURB, 

2018 

Ao décimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, as quatorze horas e trinta 

minutos, realizou-se a sexta reunião ordinária de 2018 do Conselho Gestor do Fundo de 

Desenvolvimento Urbano do Município de Santos – Fundurb, na sala de reuniões da Secre-

taria 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 Ordi-

nária de 13/08/18; 2) Análise e deliberação da Prestação de contas – Agosto/2018; 3) As-

suntos Gerais. O sr. Martinho Leonardo não compareceu.  Além dos membros do Conselho 

Gestor participou da reunião a Sra. Greicilene Regina Pedro, da Sedurb. O Presidente Sr. 

Júlio Eduardo dos Santos deu início à reunião e colocou em discussão o primeiro item da 

pauta, aprovação da ata da reunião de 13/08/2018, sendo a mesma aprovada por unanimi-

dade. Em seguida passou ao segundo item da reunião. Foi apresentado o relatório com a 

prestação de contas do mês de Agosto/2018. O sr. Rogério Rebelo, assessor financeiro do 

Conselho, observou que não houve nenhuma outra movimentação além dos rendimentos 

das aplicações. Na sequência o relatório foi aprovado por todos os presentes. Os conselhei-

ros passaram a discutir a necessidade da realização de reunião mensal do Conselho quando 

não houver outro assunto a ser discutido além da aprovação da prestação de contas. Con-

siderando que esta prestação é encaminhada para apreciação com antecedência - após 

análise técnica do assessor financeiro e com a assinatura deste e do presidente -, os con-

selheiros deliberaram pela dispensa de realização de reunião presencial quando o único 

assunto para deliberação for a aprovação da prestação de contas, desde que estas sejam 

devidamente apreciadas e aprovadas por meio de correio eletrônico.  Por fim, passou-se ao 

item 3 - Assuntos Gerais. A Senhora Greicilene comunicou que a SEDUC informou - em 

resposta ao ofício 235/18 encaminhado pela SEDURB, a pedido deste Conselho - que atu-

almente vem sendo elaborado o projeto de uma Unidade Escolar a ser construída no terreno 

adquirido no Jabaquara com recursos depositados no FUNDURB, já tendo passado por 

análise inicial da referida Secretaria. Também informou sobre o contato estabelecido por 

representante da Pinacoteca Benedicto Calixto solicitando informações atualizadas sobre 

os valores depositados no FUNDURB para a execução de projeto de acessibilidade para o 

edifício.  Novamente o sr. Júlio Eduardo esclareceu que os valores atuais não são suficientes 

para a implantação da obra e que o projeto está em análise para as atualizações necessá-

rias. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Júlio Eduardo agradeceu a presença de 

todos, e deu a reunião como encerrada. Para lavratura da presente ata que lida e achada 

exata, vai assinada por mim, Greicilene Regina Pedro e pelo presidente Júlio Eduardo dos 

Santos. 
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