
Ata da 4ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU

Biênio 2015-2017

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de março de dois mil e
dezesseis, no Auditório da Associação Comercial de Santos, sito à Rua XV de
Novembro, número 137, no Centro Histórico, Santos, realizou-se a 4ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), biênio
2015-2017. Estavam presentes: o senhor José Marques Carriço e a senhora
Flávia  Neves  Dantas  0da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano
(SEDURB),  o  senhor  Otávio  Amato  Souza  Dias  do  Gabinete  do  Prefeito
Municipal  (GPM),  o  senhor  Fernando  José  Rodrigues  Carol  da  Secretaria
Municipal  de Infraestrutura e Edificações (SIEDI), o senhor Edmar Fernando
da Silva Jardim do Departamento de Assuntos Metropolitanos (DAM-GPM) ,o
senhor Gilmar Vieira da Costa da Procuradoria Geral do Município (PGM),  a
senhora Regina Antonietta Del Cistia da Companhia de Habitação de Santos
(COHAB-ST), a senhora Ângela Pasetti Higa da Progresso e Desenvolvimento
de Santos (PRODESAN), as senhoras Maria Margarida Souza Teles e Selma
Santos de Arruda do Conselho Municipal de Habitação (CMH), o senhor José
Roberto de Oliveira Magalhães da Companhia Docas do Estado de São Paulo
(CODESP), o senhor Cyro Rafaphael Monteiro da Silva da Delegacia Sindical da
Baixada  Santista  do  Sindicato  dos  Engenheiros  no  Estado  de  São  Paulo
(DESIBAS),  o senhor Edmundo Amaral  Neto do Sindicato das Empresas de
Compra,  Venda,  Locação  de Imóveis  do  Estado  de  São  Paulo  (SECOVI),  a
senhora  Lenimar  Gonçalves  Rios  da  Universidade  Católica  de  Santos
(UNISANTOS),  a  senhora  Rosana Murinelly  Gomes  Spinola  da  Universidade
Mont  Serrat  (UNIMONTE),  a  senhora  Elza  Vitória  Alonso  da  Universidade
Lusíadas (UNILUS), o senhor Márcio Calves da Asociação Comercial de Santos
(ACS)  e  o  senhor  Olival  Lopes  de  Oliveira  do  Movimento  de  Moradias.
Ausências justificadas: a senhora Yedda Cristina Moreira Sadocco da Secretaria
Municipal  de  Assuntos  Portuários  e  Marítimos  (SEPORT),  a  senhora  Eliane
Marta  Quinones  Braz  da  UNIMES.  Também  presentes  os  convidados:  as
senhoras Juliana Freitas e Renata Fagundes dos Santos da SEDURB, o senhor
Ezildo da Silva da SEMAM, os senhores Célio Nori e Maurício Valente do Fórum
da Cidadania e a senhora Marise Céspedes Tavolaro do GPM. O senhor José
Marques Carriço abriu os trabalhos e agradeceu a presença de todos. Dando
continuidade, consultou os membros do CMDU sobre a aprovação da ata da
reunião  anterior,  previamente  enviada  por  e-mail.  Como  não  houve
manifestação contrária, a mesma foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo
com a ordem do dia, o arquiteto José Marques Carriço passou ao segundo item
da pauta com a apresentação da Comissão Preparatória para a realização da
“Conferência da Cidade”. Dando continuidade, o senhor Carriço fez um breve
relato quanto aos requisitos para realização da Conferência, informando acerca
do decreto  de convocação da Conferência,  assim como do calendário  e da
composição  da  Comissão  Preparatória.  No  que  respeita  à proposta  de
calendário para realização das reuniões da Comissão,  a mesma foi aprovada
por  unanimidade.  Dando  continuidade,  o  senhor  Carriço  abriu  a  palavra  à
plenária. Em seguida, a senhora Rosana da UNIMONTE perguntou quanto ao
local da realização da Conferência da Cidade. O senhor Carriço informou que a



proposta da comissão provisória, a ser confirmada pela Comissão Preparatória,
é de que a Conferência seja realizada na Escola Total, na Arena Santos, sita a
Avenida  Rangel  Pestana.  Seguindo  a  ordem  do  dia,  o  senhor  Carriço  fez
menção quanto a participação do palestrante para a abertura da “Conferência
da Cidade”. A senhora Lenimar sugeriu a possibilidade de trazer pessoas com
experiências referentes ao tema elencado para a Conferência, e citou como
exemplo, a senhora Rosana Denaldi, ex-secretária de Habitação do município
de  Santo  André.  O  senhor  Célio  Nori,  do  Fórum da  Cidadania,  solicitou  a
palavra e propôs que as entidades de classes realizem reuniões para mobilizar
a sociedade sobre o tema. O senhor Carriço retomou a palavra e informou à
plenária  que  o  referido  material  apresentado  será  enviado  por  e-mail  pela
secretária do conselho, a senhora Simone Bernardo Gonçalves, após o término
da reunião. Dando sequência à reunião, passou-se ao terceiro item da pauta,
assuntos gerais, e não havendo manifestação, o senhor José Carriço agradeceu
a presença de todos e como nada mais havia a ser tratado, às dez horas e
quarenta  e  cinco  minutos,  deu  os  trabalhos  por  encerrados.  Eu,  Simone
Bernardo  Gonçalves_______________________________  lavrei  a  presente
ata  que,  após  lida  e  aprovada,  será  ao  final  subscrita  pelo  Arquiteto  José
Marques  Carriço_________________________________da  Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano. 


