
ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2020 
 CONSELHO GESTOR DO FUNDURB 

 
Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se 

a primeira reunião de 2020 do Conselho Gestor do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 

MUNICÍPIO DE SANTOS - FUNDURB, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano - SEDURB, à Rua Pedro II, nº 25, 6º andar, Centro – Santos – SP, com a 

seguinte pauta: 1) Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária de 16/12/2019; 

2)Análise e deliberação da Prestação de contas – ref. dezembro/2019; 3) Assuntos gerais. Além dos 

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

Vânia Gomes Pinheiro, da SEDURB a Sra. Larissa Cordeiro, Secretária Municipal de Serviços 

Públicos. O Sr. Júlio Eduardo dos Santos Presidente do Conselho Gestor do Fundurb, deu inicio à 

reunião abordando o primeiro item da pauta. A plenária deliberou pela aprovação da ata 

previamente enviada a todos por e-mail. Passando ao segundo item, a plenária deliberou pela 

aprovação das contas referente a dezembro/19, previamente enviada por e-mail. Na sequência, foi 

solicitada análise dos conselheiros das diretrizes gerais e anexo com a prestação de contas do 

Relatório Anual referente ao ano de 2019, enviado previamente por e-mail, sendo deliberado, por 

unanimidade, pela sua aprovação e posterior envio ao CMDU – Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano. Ato contínuo, passou ao terceiro item da pauta, assuntos gerais. Os 

conselheiros foram lembrados que, no dia 19/12/19 foi assinado Termo de Responsabilidade de 

Implantação de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias – TRIMMC do empreendimento Ageo 

Leste Terminais e Armazéns Gerais S.A, onde consta como medida III – depósito de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais) no Fundo de Desenvolvimento Urbano do Município de Santos – FUNDURB 

cujo valor foi direcionado a desapropriação de terreno para apoio à implantação de infraestrutura 

em Unidades Municipais de Educação no bairro do Caruara. A transferência de valores foi 

autorizada “ad referendum” pelo Sr. Presidente e aprovada pelos Conselheiros por e-mail, que 

segue anexo a esta ata. A plenária ratificou o ato de aquisição do terreno para construção da citada 

Unidade de Educação. Ato contínuo o senhor Presidente esclareceu aos Conselheiros que no ano 

passado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos FEA apresentação sobre o projeto de 

revitalização e melhoria da orla da praia a este Conselho. Entretanto, pela mudança dos membros, 

os membros da gestão anterior, solicitaram repetir a apresentação aos novos integrantes, com 

atualizações de andamento. Passando a palavra, a senhora Larissa apresentou o projeto em 

questão, que também segue anexo a esta ata. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi 

encerrada ás 15h34.  Para a lavratura da presente ata que lida e achada exata, vai assinada por 

mim, Andreia Nunes Orlandini, e pelo presidente Júlio Eduardo dos Santos. 
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