
ATA DA 3ª REUNIÃO DE 2019 
 CONSELHO GESTOR DO FUNDURB 

 
Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta minutos, 

realizou-se a terceira 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) Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária de 

18/02/2019; 2) Análise e deliberação da Prestação de contas – ref. Fevereiro/2019; 3) Assuntos 

gerais. Além dos membros do Conselho Gestor participaram da reunião os servidores Andreia 

Orlandini Nunes e Greicilene Regina Pedro, da SEDURB. Justificou a ausência o Sr. Rogerio 

Rebelo. Não compareceu o Sr. Martinho Leonardo. O Srº Secretário Júlio Eduardo dos Santos, 

Presidente do Conselho Gestor do Fundurb, deu início à reunião abordando o primeiro item da 

pauta. Por unanimidade a plenária deliberou pela aprovação da ata referente à reunião 

ordinária de 18/02/2019. Em seguida, passou ao segundo item da pauta, Prestação de contas 

do Fundo. A plenária deliberou de modo unânime pela aprovação da Prestação de Contas 

referente ao mês de Fevereiro de 2019. Iniciando o item Assuntos Gerais o senhor Presidente 

noticiou aos presentes publicação em diário oficial, do dia 14/03/2019, de extrato de convênio 

entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU 

e Município de Santos, que trata de repasse de recurso financeiro para a realocação das 

famílias da Comunidade Pedreira Mantiqueira. Apresentou aos conselheiros cópia do convênio 

firmado, assinado em julho de 2018, enfatizando que os valores só serão repassados mediante 

apresentação de medição mensal, e que os técnicos da Sedurb estão verificando como se dará 

tal tramitação. Lembrou que a Prefeitura de Cubatão irá ceder a área para a construção das 

unidades e a CDHU irá complementar o valor, constatando que a questão avançou com o 

intuito de atender a todos os moradores daquela comunidade. O conselheiro Cyro Raphael 

abordou as ausências de alguns conselheiros nas reuniões do Fundo, afirmando que estas 

ausências comprometem a realização da reunião por falta de quórum. Entende que problemas 

acontecem, mas que alguma atitude deve ser tomada para que os outros membros não se 

desloquem em vão. O senhor Júlio Eduardo sugeriu fixar uma data para as reuniões do 

Conselho do Fundurb. A sugestão foi aceita pelos presentes, deliberando pela fixação da 

terceira segunda-feira de cada mês, sempre as 14:30hs. Diante do exposto, ficou a próxima 

reunião marcada para o dia 15/04/2019. A senhora Greicilene comunicou a efetivação dos 

depósitos referentes à implantação das medidas I, referente a revitalização da sinalização do 

sistema viário – R$ 2.000.000,00 e VI, referente à implantação de melhorias na unidade de 

educação Terezinha de Jesus, no Morro São Bento – R$ 1.000.000,00 do Termo de 

Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e Compensatórias – TRIMMC 

resultante da aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV da empresa 



Companhia Ultragaz S.A, totalizando três milhões de reais. 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, Andreia Orlandini Nunes, e pelo presidente Júlio Eduardo dos Santos. 

 

 

 

 

 

          JÚLIO EDUARDO DOS SANTOS                                       ANDREIA ORLANDINI NUNES 
               Presidente                                SEDURB 


