
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022 
 CONSELHO GESTOR DO FUNDURB 

 

Ao décimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, foi 

realizada a primeira reunião extraordinária de 2022 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=m490b643ac7fc63671471413efa79571a 

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

do PA 35188/2022-78 (Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Zona Noroeste). 

Além dos membros do Conselho Gestor do Biênio 2021/2023, participaram da reunião a 

servidora Andreia Nunes Orlandini, da SEDURB, o Sr. Denis Valejo Carvalho e a Sra. Ellen 

Kechichian da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. O presidente do Fundurb, Arquiteto 

Glaucus Renzo Farinello, deu início à reunião introduzindo a pauta do dia que trata da 

solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do PA 35188/2022-

78, para utilização de recursos do Fundurb na contratação de empresa para reforma geral 

de edificação, com o intuito de  implantar o Centro de Especialidades Odontológicas – 

CEO da Zona Noroeste, passando, em seguida, a palavra ao senhor Denis Valejo. O 

senhor Denis, secretário adjunto da SMS, informou que o Centro possui projeto, 

levantamento de custos - estimado em R$ 2.062.800,84 e local para implantação, 

dependendo somente de recursos para a reforma do mesmo. Destacou que o CEO será 

transferido para o edifício anexo ao complexo hospitalar da zona noroeste, onde hoje se 

encontra o hospital maternidade e o Ambulatório Médico de Especialidades – AMBESP. O 

senhor Glaucus inteirou a plenária que o Fundo possui saldo de dois recursos advindos de 

Termos de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e/ou 

Compensatórias – TRIMMC sendo eles: TRIMMC da Hidrovias do Brasil Administração 

Portuária Santos S.A., com destinação para equipamentos públicos urbanos e 

comunitários de saúde, no valor de R$ 2.816.827,31; e remanescente no valor de R$ 

1.537.688,78, do TRIMMC da AGEO/AGEO NORTE Terminais e Armazéns Gerais S/A, 

com destinação inicial para a finalização da UPA ZOI - ZONA LESTE, objeto já finalizado. 

Considerando o valor estimado, a plenária deliberou por aprovar a utilização do recurso da 

Hidrovias na implantação do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO da Zona 

Noroeste. O conselheiro Martinho pediu a palavra, inicialmente parabenizando a Secretaria 

de Saúde pelos investimentos na área. Em seguida, reivindicou a utilização dos recursos 

disponíveis no Fundo  para a implantação de um  Centro de Especialidades Odontológicas 

na área continental do município, bem como manutenção da policlínica localizada no bairro 

Aparecida. O conselheiro foi lembrado pelo senhor Denis e pela secretária do Fundurb  

que os recursos do Fundo não podem ser utilizados em custeio, somente em 

https://santos.webex.com/santos/j.php?MTID=m490b643ac7fc63671471413efa79571a


investimentos. O senhor Glaucus  ponderou a manifestação do senhor Martinho e afirmou 

que a mesma seria registrada em ata. O senhor presidente indagou aos participantes se 

havia algum questionamento ou colocação a ser pautada. Como não havia nenhuma outra 

manifestação, o presidente agradeceu a participação de todos. Nada mais havendo a ser 

tratado, a reunião foi encerrada às quatorze horas e vinte e cinco minutos. Para a lavratura 

da presente ata que lida e achada exata, vai assinada por mim, Andreia Orlandini Nunes, e 

pelo presidente Glaucus Renzo Farinello. 

           

 

            GLAUCUS RENZO FARINELLO                                            ANDREIA ORLANDINI NUNES 
          Presidente                     SEDURB 


