
ATA DA 4ª REUNIÃO DE 2021 
 CONSELHO GESTOR DO FUNDURB 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quinze 

minutos, realizou-se a quarta reunião de 2021 do Conselho Gestor do FUNDO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTOS – FUNDURB de forma 

híbrida, 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 

no link <https://santos.webex.com/santos/j.php?MTID=maad544de97ce2c865657a60fd667601b> 

disponibilizado com antecedência, com a seguinte pauta: 1) Análise e deliberação da 

prestação de contas – ref. setembro/2021; 2) Apresentação do relatório anual de 2021 – 

parcial, considerando término do biênio; 3) Assuntos gerais. Além dos membros do 

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

Gomes Pinheiro, da SEDURB. O senhor Glaucus Renzo Farinello deu início à reunião, 

explicando que não havia ata da reunião anterior a ser deliberada uma vez que a mesma 

foi aprovada por meio digital. A secretária do Fundurb solicitou aprovação da assembleia 

para que a ata da presente reunião também fosse aprovada por meio digital, considerando 

que se tratava da última reunião do biênio com a atual composição do Conselho; sugestão 

aceita pela plenária. O presidente passou então ao primeiro item, prestação de contas – 

ref. setembro/2021, previamente enviada por e-mail, explicando que a mesma foi feita em 

conformidade. Foi deliberado, por unanimidade, pela aprovação da prestação de contas de 

setembro de 2021, advertindo que os conselheiros participantes de modo virtual devem se 

manifestar também por e-mail. No segundo item, o relatório anual de 2021, o arquiteto 

Glaucus lembrou que essa composição do conselho deve aprovar as contas até o mês de 

outubro, mês que finaliza o atual Biênio. O relatório parcial e o financeiro apresentados, 

inclusive com envio antecipado por e-mail, demonstram a posição até setembro, e tem o 

objetivo de dar ciência aos conselheiros do sumário das reuniões e dos valores 

arrecadados. A senhora Lenimar perguntou sobre o pagamento feito em duplicidade, já 

comunicado a este conselho em fevereiro, e enviado para abertura de processo junto ao 

Tribunal de Justiça. A conselheira questionou se a empresa justificou o motivo da não 

devolução, uma vez que é claro o pagamento em duplicidade. O senhor presidente 

informou que não houve comunicação da empresa e que atualmente estamos aguardando 

a execução dos bens da devedora. Continuando a explanação sobre o item 2 observou 

que os citados relatórios com a posição até outubro do corrente ano, só serão finalizados 

nos primeiros dias de novembro, quando do fechamento das aplicações financeiras. 

Portanto, o presidente sugere que, após o envio com o posicionamento até o mês de 

outubro por meio digital, a aprovação final seja por e-mail. Sugestão acolhida pela plenária. 

Passando ao terceiro item da pauta Assuntos Gerais: o presidente recordou o pleito da 

Secretaria Municipal de Segurança para utilização dos recursos do Fundurb na contratação 



de forma direta do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT para a atualização do Plano 

Municipal de Risco – PMR. Informou que a estimativa de custo de R$ 750.000,00 

(setecentos e cinquenta mil reais), inicialmente apresentada pela SESEG, foi ratificada 

com o recebimento do orçamento do IPT, e do processo de dispensa de licitação por 

notório saber. Foi indicado que a solicitação será atendida com valores oriundos da conta 

de outorga onerosa, conta geral do Fundurb, conforme deliberação anterior, devendo ser 

providenciado pela Sedurb o empenho dos valores. Em outro assunto, cientificou que a 

medida compensatória oriunda do Termo de Responsabilidade de Implantação de 

Medidas Mitigadoras e Compensatórias – TRIMMC da empresa TES, destinado à SEDUC 

para climatização de escolas, teve resíduo no valor de R$ 902.669,86 (novecentos e dois 

mil seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), atualizado até a data de 

trinta de setembro. A SEDUC encaminhou novo processo de licitação para utilizar o 

referido resíduo no mesmo objeto, ou seja, climatização de mais algumas salas de aulas 

não contempladas na primeira contratação. Sendo assim o conselho aprovou a utilização 

desse recurso em outras unidades escolares. A sra. Lenimar sugeriu que essas sobras 

pudessem ser utilizadas como melhorias nos prédios escolares como um todo, não 

somente para climatização. O presidente citou também que poderia ser utilizado em itens 

como: acessibilidade, estrutura de segurança e combate a incêndio. A plenária solicitou 

que as sugestões sejam apresentadas ao próximo conselho gestor. Finalizando o 

presidente agradeceu a participação de todos no Biênio que se findou nesta data, e 

lembrou, mais uma vez, que a aprovação desta ata e dos relatórios financeiro e de 

atividades será feito por e-mail em novembro. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião 

foi encerrada ás quinze horas e trinta e três minutos.  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 


