
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 
 CONSELHO GESTOR DO FUNDURB 

 

Ao décimo dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-

se a primeira reunião extraordinária 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 do PA 58274/18-91, conforme já 

citado em reunião de 08/05/19; 2) Assuntos gerais. Além dos membros do Conselho Gestor 

participou da reunião a servidora Andreia Orlandini Nunes, da SEDURB. O Srº Secretário Júlio 

Eduardo dos Santos, Presidente do Conselho Gestor do Fundurb, deu início à reunião informando 

alteração do Assessor Financeiro do Conselho Gestor, Sr. Fremar Gavio, na vaga do Sr. Rogério 

Rebelo, conforme Portaria Publicada em 05/07/2019. Em seguida abordou o primeiro item da 

pauta que trata da utilização do valor de R$5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) 

depositado em conta do Fundurb aberta na Caixa Econômica Federal (Ag 0345 C/C 71044-5) com 

fim específico, conforme ata de reunião do dia 08/05/19, recurso este advindo do Termo de 

Compromisso 83/2018, firmado entre o Município e a Empresa Alvamar Participações e Gestão de 

Bens Próprios Ltda, valor a ser utilizado na desapropriação amigável de área do Walmart - Projeto 

Nova Ponta da Praia. Foi apresentado aos presentes o processo em questão onde constam o 

Decreto 8314 de 02/01/2019 e 8432 de 23/04/2019 - Declaração de Utilidade Pública, bem como 

Laudo de avaliação da área em questão. Após análise dos documentos apresentados o Conselho 

Gestor aprovou a utilização do recurso na Desapropriação da área situada na Avenida Governador 

Mario Covas s/n, esquina com a Praça Gago Coutinho, considerando o inciso V do Art 3º da Lei 2956 

de 26/12/2013 que institui o FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTOS – 

FUNDURB. Ato contínuo abordou o segundo item da pauta: Assuntos Gerais. O senhor Presidente 

comunicou a abertura de nova conta para o Fundo, para recebimento de recursos sem vinculação 

inicial específica. Solicitou também manifestação quanto aos valores residuais de contas 

específicas. A plenária deliberou que, uma vez atendido o objeto de sua vinculação inicial de contas 

específicas, os recursos residuais existentes sejam transferidos para a conta Fundurb citada 

anteriormente. Perguntou em seguida se havia alguma questão a ser colocada. A senhora Andreia 

informou que devido a necessidade de celeridade do processo de liberação do recurso, a ata desta 

reunião deverá ser aprovada pelos presentes ao seu final. Nada mais havendo a ser tratado, a 

reunião foi encerrada. Para a lavratura da presente ata que lida e aprovada pelos presentes, vai 

assinada por mim, Andreia Orlandini Nunes, e pelo presidente Júlio Eduardo dos Santos. 

 

          JÚLIO EDUARDO DOS SANTOS                                       ANDREIA ORLANDINI NUNES 
               Presidente                                SEDURB 


