
,ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2021 
 CONSELHO GESTOR DO FUNDURB 

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

realizou-se a primeira reunião de 2021 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 e 

por vídeo conferência em link disponibilizado com antecedência, com a seguinte pauta: 1) Análise e 

deliberação da Prestação de contas – ref. janeiro/2021; 2) Apresentação do relatório anual de 

2020; 3) Apresentação de presidente e vice-presidente; 4) Assuntos gerais. Além dos membros do 

Conselho Gestor, participaram da reunião as servidoras Andreia Nunes Orlandini e Vânia Gomes 

Pinheiro, da SEDURB. O sr. Glaucus Renzo Farinello deu início à reunião e pediu a inversão da pauta, 

e esta foi iniciada pelo item três, informou a todos que, sendo Secretário de Desenvolvimento 

Urbano, por Lei, torna-se Presidente do Conselho Gestor do Fundurb e indicou a Chefe do DEDURB, 

a sra. Veridiana Nobre como vice-presidente, complementou informando que na próxima reunião 

haverá votação no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU, uma vez que com a 

saída dele da SEGOV, há uma cadeira vaga no segmento do Governo, a ser preenchida. A plenária 

tomou ciência. Voltando ao primeiro e segundo itens, houve a aprovação da Prestação de contas – 

ref. janeiro/2021 e a apresentação do relatório anual, previamente enviados por e-mail. Foi 

passada a palavra ao sr. Fremar que explicou que a prestação anual foi feita em conformidade. 

Porém foi constatado um pagamento feito em duplicidade por equívoco, e que já foram 

estabelecidos os procedimentos junto ao fornecedor para a restituição do valor ao Fundurb. Em 

anexo a esta ata será apensada a Notificação nº 001/2021 – SEDURB, enviada ao fornecedor e ao 

colegiado para ciência. A sra. Andréia da SEDURB lembrou que essa informação está indicada na 

prestação de contas de janeiro/21.  O senhor presidente informou que o Conselho Gestor será 

cientificado de todas as medidas adotadas para solucionar a questão. Foi deliberado, por 

unanimidade, pela aprovação da prestação de contas de janeiro de 2021, bem como do relatório 

anual, devendo este último ser encaminhado ao CMDU – Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano para posterior publicação no Diário Oficial. Finalmente, no quarto item, assuntos gerais, a 

sra. Lenimar informou que também enviou as aprovações dos relatórios por e-mail o que foi 

confirmado pela secretaria. A sra. Lenimar pediu acesso a prestação de contas da COVID. Disse que 

no site só está disponível até agosto de 2020. O sr. Fremar disse que irá verificar com os órgãos 

competentes quanto a atualização do site e lembrou que só houve mais um repasse do Fundurb e 

que irá mandar o processo para a Sedurb, de forma que haja atualização para todos. O presidente 

Glaucus informou que haverá a revisão das Leis do Plano Diretor e do Uso e Ocupação do Solo, e 



pede a participação de todos, até na divulgação. A secretaria perguntou se as atas e as prestações 

de contas para aprovação podem continuar a ser enviadas por e-mail. A plenária concordou. Nada 

mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada ás 15h03.  Para a lavratura da presente ata que 

lida e achada exata, vai assinada por mim, Vânia Gomes Pinheiro, e pelo presidente Glaucus Renzo 

Farinello. 

           
 
 
            GLAUCUS RENZO FARINELLO                                                      VÂNIA GOMES PINHEIRO 

          Presidente                               SEDURB 


