
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO – CMDU 

BIÊNIO 2021-2023 

 

Às nove horas do dia três de novembro de dois mil e vinte e um, no Auditório 

do Centro Administrativo da Prefeitura de Santos, sito à Rua D. Pedro II, 25, 

Centro, Santos, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Urbano (CMDU), biênio 2021-2023. de forma híbrida, 

presencialmente e por meio virtual pela plataforma Cisco Webex, sendo o link 

de acesso encaminhado antecipadamente junto à convocação por e-mail e 

disponível aos munícipes na publicação em Diário Oficial do dia 29/10/2021. 

Estavam presentes as pessoas relacionadas na lista de presença anexa. 

Dando sequência, à ordem do dia, o secretário Glaucus Renzo Farinello que 

leu a convocação da reunião Extraordinária, nos termos do artigo 3º do 

Regimento Interno do CMDU, com o objetivo de conferir Posse aos Membros 

Titulares e Suplentes do Biênio 2021/2023. Citou o Decreto 9.486, publicado no 

Diário Oficial na data de 22/10/2021, que nomeia os membros do CMDU para o 

novo biênio. Em seguida destacou o Art.4º do Decreto n.º 3.413 (Regimento 

Interno do CMDU), que trata do prazo para a posse dos Conselheiros, sendo 

este 15 (quinze) dias consecutivos, contados da publicação do ato de 

nomeação, que será até a sexta-feira dia 05/11/2021. Ressaltou que não há 

necessidade de ambos representantes assinarem a posse, somente um deles 

já é suficiente para representar a instituição. Finalizando o Sr. Glaucus Renzo 

Farinello desejou a todos um bom trabalho e considerou como empossados os 

membros para o biênio 2021-2023. E não havendo nenhuma outra 

manifestação agradeceu a presença de todos e como nada mais havia a ser 

tratado, às nove horas e quinze minutos, deu os trabalhos por encerrados. Eu, 

Vânia Gomes Pinheiro ___________________ lavrei a presente ata que, após 

lida e aprovada, será ao final subscrita pelo secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, Glaucus Renzo 

Farinello___________________________. 

 

 

 

 

 


