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ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

Sumário das reuniões realizadas Durante o ano de 2017 foram realizadas duas reuniões, 

em 25/01 e 01/11. 

Assuntos discutidos: análise e aprovação do Relatório 

Anual referente a 2016, apresentação dos novos 

representantes da SEDURB no Conselho, 

acompanhamento do processo licitatório para as 

intervenções na Pinacoteca Benedicto Calixto, ações 

junto a Prefeitura de Cubatão para a realocação das 

famílias da Pedreira Mantiqueira, apresentação da 

minuta do Relatório Anual até Outubro/2017 (mês de 

término do biênio 2015/2017 do CMDU). 

Valores arrecadados e destinados O Fundo tem depositado em suas contas bancárias o 

valor de R$ 7.231.575,56: 

- R$ 265.043,98 - valor arrecadado pela outorga 

onerosa de uso de espaço aéreo sobre logradouro 

público (conforme Lei Complementar nº 931/2016 e 

relatórios mensais publicados no Diário Oficial do 

município); 

- R$ 6.581.603,30 – oriundo de medida compensatória 

referente à aprovação do Estudo Prévio de Impacto de 

Vizinhança - EIV (conforme Parecer Técnico de Análise 

de Impacto de Vizinhança - PTIV 01/15). 

- R$ 384.928,28 – valor remanescente de verba para 

subsidiar os projetos de climatização e acessibilidade 

do prédio da Pinacoteca Benedicto Calixto (custeados 

através de repasse de verba do Fundo Estadual de 

Defesa dos Interesses Difusos, por meio de 

requerimento do Ministério Público do Estado de São 

Paulo). 

OBS: Projeto de climatização: intervenções realizadas, 

aguardando adequação do quadro de energia. 

Propostas de projetos e obras 

apresentados, aprovados e custeados 

Acompanhamento da execução de parte dos projetos 

para a Pinacoteca Benedicto Calixto, apresentados e 

aprovados em 2015.  Aguarda detalhamento das ações 

para a realocação das famílias moradoras na 

Comunidade Pedreira Mantiqueira, objetivo da 



condicionante indicada no PTIV 01/2015.   

Prestação de contas Anexo 

 
OBS: Os documentos referentes ao FUNDURB estão disponíveis para consulta na SEDURB – 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.  
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