
Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano - CMDU –

Biênio 2015/2017

Às nove horas e trinta minutos do dia primeiro de junho  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 6ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano (CMDU), biênio 2015-2017. Estavam presentes: os senhores
Nelson Gonçalves de Lima Júnior, o senhor José Marques Carriço, o
senhor Vitor Camargo de Rosis, a senhora Carla Guimarães Pupin, da
Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano  -  SEDURB,   o
senhor Fernando José Rodrigues Carol,  da Secretaria Municipal de
Estrutura  e Edificações -  SIEDI,  o senhor  Luiz  Ezildo  da Silva,  da
Secretaria  de  Meio  Ambiente  – SEMAM, o senhor   Luiz  Otávio  de
Almeida Castro, do Departamento de Políticas e Controle Ambiental
da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  -  DEPCAM-SEMAM,  o
senhor Gilmar Vieira da Costa, da Procuradoria Geral do Município -
PGM, o senhor Antônio de Freitas Ferreira, da Secretaria de Assuntos
Portuários e Marítimos – SEPORT,  o senhor Cesar Moreira Peixoto, da
Secretaria  de  Economia  e  Finanças  -  SEFIN,   o  senhor  Marcos
Pellegrini Bandini, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
- COMDEMA, a senhora Regina Antonieta Del Cistia, da Companhia de
Habitação de Santos – COHAB Santista, a senhora Maria Margarida
Souza Teles, do Conselho Municipal de Habitação – CMH, o senhor
José Roberto de Oliveira Magalhães, da Companhia Docas do Estado
de São Paulo - CODESP, o senhor Claudio Augusto Querido Abdala,
do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB, o senhor Jean Pierre de
Moraes Crete, do Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo –
SASP, o senhor Cyro Raphael 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 e Administração de Imóveis
Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI, a senhora Lenimar
Gonçalves Rios, da Universidade Católica de Santos – UNISANTOS, a
senhora  Rosana  Murinelly  Gomes  Spínola,  do  Centro  Universitário
Monte Serrat,  a senhora Elza Vitória Alonso, do Centro Universitário
Lusíada – UNILUS,  a senhora Josefa Maria da Conceição Campos,  do
Movimentos  de  luta  por  moradia  eleito  pelo  próprio  segmento.
Também  presente  os  convidados:  a  senhora  Renata  Sioufi,  da



Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDURB,  a senhora Marise
Céspedes, do Gabinete do Prefeito Municipal – GPM, o senhor Fabiano
de  Cassio  Alves  e  o  senhor  Delchi  Migotto  Neto,  ambos  da
Companhia  de  Engenharia  de  Tráfego  –  CET.   O  senhor  Nelson
Gonçalves de Lima Júnior,  presidente do CMDU abriu os trabalhos
agradecendo 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 senhor Nelson  passou ao segundo item da pauta,
referente a apresentação do texto final da Conferência da Cidade e
últimos preparativos para sua realização. Comunicou que passaria a
palavra ao arquiteto José Marques Carriço, coordenador da Comissão
Preparatória da 6ª Conferência Municipal da Cidade. Antes, informou
a importância da Conferência e solicitou  a todos que a divulgassem,
para que exista boa adesão  da população, já que por motivos de
contenção  de  gastos,  não  foi  possível  a  confecção  de  folhetos.
Informou  também  que  recebeu  um  telefonema  do  Secretário  de
Comunicação  e  Resultados,  que  lhe  informou  de  uma  maior
divulgação  nesses  dois  dias  que  antecedem  a  conferência.
Prosseguindo,  agradeceu  a  presença,  desculpou-se  por  necessitar
ausentar-se  antes  do  término  da  reunião,  informando  que  um
compromisso inadiável o esperava na SEDURB. Despediu-se e passou
a  palavra  ao  senhor  Carriço,  que  após  cumprimentos  e
agradecimentos  pela  presença,  efetuou  uma  completa  explanação
sobre o texto final da 6ª Conferência da Cidade, analisando ítem a
ítem  os  assuntos  a  serem  tratados  no  evento  e  também  os
preparativos para que tudo saia a contento.  Informou ainda que no
site da Prefeitura está disponível a ficha de inscrição, bem como o
Regimento Interno da 6ª Conferência da Cidade. Também colocou a
disposição  dos  conselheiros  e  convidados  presentes  as  fichas  e
cartazes  da  6ª  Conferência  para  preenchimento  e  divulgação  do
evento nas suas entidades. Após detalhar as várias providências que
estão sendo adotadas, passou ao terceiro item da pauta, assuntos
gerais  e  não  havendo  nenhuma  manifestação,  o  senhor  Carriço
agradeceu a presença de todos e deu os trabalhos por encerrados.
Eu,  Olga  Lúcio  de  Siculer  _______________________________
lavrei  a  presente  ata  que,  após  lida  e  aprovada,  será  ao  final
subscrita  pelo  Arquiteto  José  Marques
Carriço_________________________________da  Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano. 


