
ATA DA 9ª REUNIÃO DE 2019 
 CONSELHO GESTOR DO FUNDURB 

 
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta e sete 

minutos, realizou-se a nona 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 – ref. 

Novembro/2019; 2) Assuntos gerais. Além dos membros do Conselho Gestor participaram da 

reunião as servidoras Andreia Orlandini Nunes e Vânia Gomes Pinheiro, da SEDURB. O Sr. Júlio 

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

primeiro item da pauta. A plenária deliberou pela aprovação das contas referente à novembro/19, 

previamente enviadas por e-mail. Ato contínuo, passou ao segundo item da pauta, assuntos gerais. 

Foi explicado aos presentes que, considerando o encerramento do biênio 2017/2019 do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, com alterações de representação no referido conselho foi 

feita uma prestação de contas parcial até outubro de 2019 e a mesma foi aprovada pela gestão 

anterior. O senhor presidente solicitou que a secretária enviasse a todos o referido relatório para 

ciência de todos. O presidente explanou rapidamente sobre os valores que compõem as contas do 

Fundurb, advindos de outorga onerosa, uso do espaço aéreo, medida compensatória da VL!/Tiplam 

a ser utilizado na remoção das famílias da Mantiqueira, entre outras. Citou mudança na Lei de Uso 

e Ocupação do Solo onde os valores advindos de Outorga Onerosa do direito de construir, deverão 

ser destinados pelos próximos 10(dez) anos, a partir da data de assinatura da mesma, 

preferencialmente na região central da cidade.   Lembrou aos novos membros que as reuniões 

estão previstas para acontecer sempre às terceiras segundas-feiras de cada mês. Encerrando 

informou que a Secretaria de Serviços Públicos será convidada a participar da próxima reunião, 

para explanar sobre o projeto de Revitalização da Orla da Praia, aprovado pela gestão anterior para 

conhecimento de todos. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada ás 15 horas.  

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. 
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