
ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2019 
 CONSELHO GESTOR DO FUNDURB 

 
Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às catorze horas, realizou-se a 

primeira reunião de 2019 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 – Análise e deliberação da Prestação de Contas referente a Dezembro/2018; 

2 – Análise e deliberação do Relatório Anual referente ao ano de 2018; 3 - Assuntos Gerais.  

Além dos membros do Conselho Gestor participaram da reunião os servidores Edemir Brito 

Ferreira e Greicilene Regina Pedro, da SEDURB. Justificou ausência o Srº Rogério Rebelo. O Srº 

Secretário Júlio Eduardo dos Santos, Presidente do Conselho Gestor do Fundurb, deu início à 

reunião abordando o primeiro item da pauta, e a plenária, após breve análise, deliberou de 

modo unânime pela aprovação da Prestação de Contas referente ao mês de dezembro de 2018. 

A Sra. Greicilene, antes de se passar à abordagem do segundo item da pauta, mencionou o fato 

de ter sido exonerada do quadro de servidores da Prefeitura de Santos a Sra. Claudia Sodero 

Salles, até então membro integrante do Conselho Gestor do FUNDURB, o que implica na 

necessidade de se colocar na pauta da próxima reunião do CMDU a eleição de novo membro do 

Conselho Gestor. Além disso, foi informado que houve necessidade de se rever a deliberação 

sobre a questão das prestações de contas passarem a ser por e-mail, pelo fato de o método não 

estar surtindo o efeito desejado, uma vez que não estão ocorrendo, na prática, o retorno das 

mensagens por parte dos membros. Por essa razão, as reuniões do Conselho Gestor devem 

voltar a se realizar uma vez por mês. Diante do exposto, ficaram previamente marcadas, para o 

dia 18/02/2019, às 14:30h, e para o dia 18/03/2019, também às 14:30h, as duas próximas 

reuniões. Também foi informado, pelo Srº Secretário Júlio Eduardo, que serão convocados 

representantes das secretarias municipais envolvidas para prestar informações acerca da 

construção das unidades de ensino e de saúde no bairro do Jabaquara, atendendo à solicitação 

do conselheiro sr. Martinho Leonardo.  Informou também que o FUNDURB terá mais uma conta 

bancária, a fim de receber os valores referentes à implantação da medida III do Termo de 

Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e Compensatórias – TRIMMC 

resultante do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV das empresas AGEO Terminais e 

Armazéns S/A e AGEO Norte Terminais e Armazéns Gerais S/A, que trata do apoio à 

implantação da UPA Zona Leste, para a finalização das obras e aquisição de equipamentos e 

mobiliário.  O sr. Martinho questionou sobre os prazos previstos para a entrega da referida UPA 

e o sr. Secretário Júlio Eduardo declarou que a SMS será contatada a fim de prestar os devidos 

esclarecimentos.  Na sequência, passou-se ao segundo item da pauta, em que os conselheiros 

presentes analisaram as diretrizes gerais e anexo com a prestação de contas do Relatório Anual 

referente ao ano de 2018, deliberando, com unanimidade, pela sua aprovação. Em seguida, 



adentrou-se no terceiro e último item da pauta – Assuntos Gerais. A conselheira Sra. Clarissa 

Duarte mencionou o projeto de lei que altera a Lei nº 2.956/2013, encaminhado ao Conselho 

Gestor do FUNDURB e o conselheiro sr. Cyro R. Monteiro da Silva declarou que o assunto deve 

ser analisado por este Conselho Gestor. Por fim, o Srº Secretário Júlio Eduardo informou à 

plenária que ficará para a pauta da próxima reunião do Conselho Gestor o seguinte assunto: 

análise e deliberação sobre a proposta apresentada pela SEDURB de alteração da Lei nº 

2.956/2013, que instituiu o FUNDURB.  Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi 

encerrada.  Para a lavratura da presente ata que lida e achada exata, vai assinada por mim, 

Edemir Brito Ferreira, e pelo presidente Júlio Eduardo dos Santos. 

 

 

 

          JÚLIO EDUARDO DOS SANTOS                                         EDEMIR BRITO FERREIRA 
               Presidente                                SEDURB 


