
ATA DA 7ª REUNIÃO DE 2019 
 CONSELHO GESTOR DO FUNDURB 

 
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, 

realizou-se a sétima 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 19/08/2019; 2) 

Análise e deliberação da Prestação de contas – ref. Agosto e Setembro/2019; 3) Assuntos gerais. 

Além dos membros do Conselho Gestor participou da reunião a servidora Andreia Orlandini Nunes, 

da SEDURB. A Sra. Eliana Mattar, Vice-Presidente do Conselho Gestor do Fundurb, deu início à 

reunião abordando o primeiro item da pauta. A plenária deliberou pela aprovação da ata referente 

à reunião ordinária de 19/08/2019, previamente enviada por e-mail. 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 aos meses de Agosto e Setembro de 2019. Iniciando o 

item Assuntos Gerais, a senhora Vice-Presidente perguntou aos presentes se havia algum item a ser 

abordado. Após consulta aos advogados da Sedurb, a senhora Andreia informou a plenária que a 

reunião do mês de novembro será realizada com a atual composição do Conselho, considerando 

que o processo de renovação pelo qual passa o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – 

CMDU, com o término do biênio 2017-2019, somente será efetivado no final do citado mês, quando 

ocorrerá a posse dos mesmos e consequente indicação de novo Conselho Gestor do FUNDURB; 

lembrando que na próxima reunião estarão deliberando sobre as contas de outubro/19, referente 

ao biênio em vigor. 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 pela vice-

presidente Eliana dos Santos Mattar. 

          ELIANA DOS SANTOS MATTAR                                       ANDREIA ORLANDINI NUNES 
          Vice-Presidente                                SEDURB 


