
 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E AMBIENTAL – CONDURB. 
 

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dois, foi realizada reunião  do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB,  contando com a 
presença dos seguintes membros: Maria Lúcia de Oliveira Falcón - Presidente 
representante da SEPLAN, Ana Lucy Cantanhede Néri, Gilson Luiz Teixeira Néri, Eline 
Franco Sobral Oliveira (SEPLAN), Ângela Maria Matos  (Procuradoria Geral do 
Município), Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), Vera Regina Ferreira dos 
Santos (EMURB), Jordan Henrique Trindade Costa (SMTT), João Bosco Franco 
(Secretaria de Finanças) João Francisco dos Santos (FUNCAJU) Etelvino de Oliveira 
Freitas (CREA-SE), José Queiroz da Costa Filho (IAB/SE), Nilton Vieira Lima 
(OAB/SE), Vera Lúcia Alves França (UFS), Sandra Carla Lima Dórea MSC (Faculdade 
Pio X), Jessé Cláudio de Lima Costa (SRH-SEPLANTEC) e Gustavo Penedo de 
Albuquerque Cabral (EMSURB), com a seguinte pauta: 1) Leitura da Ata; 2) Discussão 
e Aprovação do EIA/RIMA da Zona de Expansão Urbana; 3) Discussão e Aprovação 
das minutas de Projetos de Lei sobre habitação de interesse social; 4) O que ocorrer. 
Procedida a leitura da Ata da reunião anterior, foram abordados os pontos do dia. A 
Presidente colocou em discussão o primeiro ponto da pauta, isto é, atendendo à 
convocação do Ministério Público, a Prefeitura Municipal de Aracaju - PMA através do 
Grupo de Estudo Ambiental - GEA. Apreciou o EIA/RIMA da Zona de Expansão 
Urbana de Aracaju, sendo que a posição final da PMA, representada pela Procuradoria 
no referido processo, deverá ser manifestada no dia 10 de fevereiro de 2002. A 
SEPLAN trouxe, então, para a apreciação do Conselho, o parecer do GEA, a fim de 
subsidiar os trabalhos, e solicitou que o Conselho emitisse um 
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parecer prévio a fim de 
que a posição da PMA refletisse as orientações dessa instituição de Controle Social. 
Aberta a discussão manifestaram-se os conselheiros representantes do CREA-SE, 
SMTT, UFS, SRH-SEPLANTEC, OAB, IAB-SE, Procuradores, EMURB, SEFIN e 
SEPLAN, tendo o Conselho tomado as seguintes resoluções: 1) Emissão de parecer 
prévio sobre o tema em tela; 2) Contratação de consultoria especializada para elaborar 
projeto de Macrodrenagem para a Zona de Expansão Urbana; 3) Iniciar processo de 
discussão com a comunidade da citada área, mediante convocação de audiências 
públicas até a aprovação final do projeto de macrodrenagem. Passou-se, então, ao 
segundo ponto, tendo a Presidente e a Diretora de Gestão Urbana da SEPLAN 
explanado sobre a questão habitacional em Aracaju e a necessidade de definir as 
áreas para habitação de interesse social e o Programa de Arrendamento Residencial – 
PAR. Foram distribuídas, para apreciação do Conselho, as minutas dos Projetos de Lei 
que define e regulamenta essas áreas, e após discussão o Conselho convocou nova 
reunião para o dia 20/02/02, às 16 h, a fim de manifestar-se sobre os projetos de Lei, 
sendo esse o tema único da citada reunião. A Secretária Executiva deverá enviar a 
pauta e cópia das minutas para os Conselheiros ausentes. No que ocorrer, os 
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Conselheiros representantes do CREA-SE, da OAB-SE, da SRH-SEPLANTEC e da 
UFS, manifestaram-se sobre a importância da elaboração, em regime de urgência, do 
regimento interno do Conselho e do Plano de Ação para o Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental. A Presidente sugeriu que fosse distribuído para 
os Conselheiros o regimento do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia para 
basear os trabalhos. O Conselheiro representante do CREA-SE sugeriu que também 
fossem estudados regimentos do Conselho de Urbanismo de Curitiba e outras cidades. 
Assim foi decidido, bem como a reunião ordinária ao que ocorrer em março/02 terá 
esse primeiro ponto de pauta.Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou 
encerrada a reunião. Para constar eu, Eline Franco Sobral Oliveira, servindo de 
Secretária lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada será assinada por mim, 
e demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 07 de fevereiro de 2002. 
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Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dois, foi realizada reunião  do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB,  contando 
com a presença dos seguintes membros: Maria Lúcia de Oliveira Falcón - Presidente 
representante da SEPLAN, Ana Lucy Cantanhede Néri, Eline Franco Sobral Oliveira 
(SEPLAN), Maria Luciene da Silva Nascimento Barreto  (Procuradoria Geral do 
Município), Osvaldo Alves do Nascimento Filho (EMSURB),  Anete Hermínia Oliveira 
Pereira (EMURB), Yvette Bitencourt Martins (EMURB), Jordan Henrique Trindade 
Costa (SMTT), João Bosco Franco (SEFIN), João Francisco dos Santos (FUNCAJU), 
José Wellington Costa (CREA-SE), José Queiroz da Costa Filho (IAB/SE), Nilton Vieira 
Lima (OAB/SE), Vera Lúcia Alves França (UFS), Leonilde Gomes da Silva Agra MSC 
(Faculdade Pio X), Jessé Cláudio de Lima Costa (SRH-SEPLANTEC), Tasso Sampaio 
Nunes (ADEMI) e Luis Durval Machado Tavares (IBAMA/SE), com a seguinte pauta: 1) 
Leitura da Ata da reunião do CONDURB do dia 7 de fevereiro de 2002, que foi 
unanimemente aprovada ; 2) Discussão e Aprovação por unanimidade, dos Projetos de 
Lei que tratam das AEIS n° 04 e n° 06, das áreas de ocupação irregular diagnosticados 
no PEMAS – Plano Estratégico Municipal de Assentamento Subnormais; 3) Discussão 
e aprovação dos Projetos de Lei Complementar que regulamentam os artigos n° 150 e 
n° 119 do PDDU; 4) Discussão e Aprovação dos  Projetos de Lei que cria regras para o 
PAR – Programa de Arrendamento Residencial; 5) Discussão e aprovação do Projeto 
de Lei de Revogação dos Códigos de Edificações e de Urbanismo; 6) Discussão e 
aprovação do Projeto de Lei para desafetação da área pública situada no Loteamento 
Jardim Rio Poxim no Ignácio Barbosa. Após intensa discussão por parte dos 
conselheiros, com as devidas sugestões de redação, foram todos esses projetos 
aprovados em resolução, por unanimidade, sendo enviado ao Senhor Chefe do 
Executivo Municipal, para apreciação e posterior encaminhamento à Câmara de 
Vereadores. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião. 
Para constar eu, Eline Franco Sobral Oliveira, servindo de Secretária lavrei a presente 
ata que, depois de lida e aprovada será assinada por mim, e demais pessoas 
presentes. Aracaju (SE), 20 de fevereiro de 2002. 
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Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dois, foi realizada reunião do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB,  contando com a 
presença dos seguintes membros: Maria Lúcia de Oliveira Falcón - Presidente 
representante da SEPLAN, Ângela Maria Matos (Procuradoria Geral do Município), 
Lígia Maria Mata de Ferreira Gomes (EMSURB), Anete Hermínia Oliveira Pereira 
(EMURB), Lealdo Gomes Feitosa (FUNCAJU), João Bosco Franco (Secretaria 
Municipal de Finanças), Etelvino de Oliveira Freitas (CREA-SE), José Queiroz da 
Costa Filho (IAB/SE), Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Vera Lúcia Alves França (UFS) e 
Antônio José Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI) , com a seguinte pauta: 1) 
Discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior aprovada por unanimidade; 2) 
Regularização do RIV; 3) Regimento; 4) Estrutura do Conselho; 5) Discussão do 
Projeto de Lei da Vereadora Rivanda Farias; 6) Discussão sobre Licitação para 
Construção; 7) Normas para Gerenciamento de Contratos de Serviços de Engenharia 
na PMA ; 8) O que ocorrer. Levantada questão de ordem pelo representante da 
ADEMI, alegando que em virtude do CONDURB não dispor de regimento interno, 
receava que todos os projetos e analises discutidos e aprovados não tivessem amparo 
legal em virtude de não se conhecer o quorum mínimo exigido para aprovação das 
matérias colocadas em pauta. Em face da alegação, foi sugerido pela Presidência da 
CONDURB, a formação de uma comissão formada pelos membros, em número de 
três, a qual será encarregada de elaborar a proposta de regimento interno, afim de ser 
analisada e discutida na próxima reunião do conselho; A comissão ficou assim 
constituída por decisão voluntária dos conselheiros: Coordenação: Nilton Vieira Lima 
(OAB), Antônio José Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI) e Maria Lúcia de Oliveira 
Falcón representada pelo técnico João Bosco Franco (SEPLAN).  
O prazo da proposta de regimento da Secretaria Executiva para o Conselho é de oito 
dias úteis. A próxima reunião será agendada cinco dias úteis à partir da distribuição da 
proposta de regimento aos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 
declarou encerrada a reunião. Para constar eu, Eline Franco Sobral Oliveira, servindo 
de Secretária lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada será assinada por 
mim, e demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 18 de abril de 2002.   
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ANEXO I 
 
 

DOCUMENTO APROVADO PELO CONDURB EM REUNIÃO 
REALIZADA EM 29/04/2003, SOBRE O CONGRESSO DA CIDADE 

 
 
 

• A coordenação do evento deverá municiar o Conselho de informações sobre as 
normas que o Ministério das Cidades estabelece, para este tipo de evento, e se 
houver, que o prazo existe para que o mesmo aconteça. 

 
• Estabelecer parâmetros mais explícitos para o evento: 
 

   - Significado dos cenários básicos, pessimista, inercial e ambiental. 
- Qual o nível pretendido para a revisão da legislação urbanística  e  
   ambiental. 
 

• Estabelecer um calendário para o evento que possibilite a efetiva participação 
da sociedade através da apresentação de propostas de trabalho ao Congresso 
– ainda que num nível mais genérico. O prazo mínimo considerado é de 60 
dias a partir do Seminário da abertura do evento; 

 
• Estabelecer um cronograma para os trabalhos das Mesas Temáticas que 

permita uma ampla participação de segmentos sociais que poderão ter 
interesse em mais de uma mesa temática. Havendo várias mesas temáticas 
simultâneas tal participação ficará inviabilizada. Sugerimos um máximo de 
duas mesas temáticas simultâneas, com assuntos correlatos; 

 
• Estabelecer outra metodologia de plenária final. Dois dias de trabalho para o 

fechamento de vinte e duas mesas temáticas não parece possibilitar um amplo 
debate que possa gerar um documento final refletindo o entendimento da 
maioria; 

 
• Estabelecer uma forma de participação mais ampla para os delegados. A 

apresentação de uma única emenda por delegado ao Plano de 
Desenvolvimento certamente limitará em muito a representatividade dos 
delegados e por conseqüência, o documento final poderá não reproduzir a 
visão da maioria. 
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Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e dois, foi realizada reunião do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando 
com a presença dos seguintes membros: Ana Lucy Catanhede Neri - Presidente 
representante da SEPLAN, Eline Franco Sobral Oliveira (SEPLAN), Ângela Maria 
Matos (Procuradoria Geral do Município), Lígia Maria Mota de Ferreira Gomes 
(EMSURB), Ivete (EMURB), Lealdo Gomes Feitosa (FUNCAJU), João Bosco Franco 
(Secretaria Municipal de Finanças), Etelvino de Oliveira Freitas (CREA-SE), José 
Queiroz da Costa Filho (IAB/SE), Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Vera Lúcia Alves 
França (UFS) e Antônio José Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI), com a seguinte 
pauta: 1) Leitura da Ata anterior que foi aprovada por unanimidade; A reunião deu 
início com a sugestão de Ana Néri em priorizar uma das três propostas do Regimento 
Interno, sendo a análise realizada por parte. Tom Zé pediu questão de ordem e sugeriu 
a votação por artigo – aberto pelo Plenário – e levantou questão sobre o art. da Lei da 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

envia que cria o CONDURB. Dr Nilton acrescenta no art. 2º, de acordo com as 
atribuições que lhe são competidas por Lei, e argumenta que a definição do nome 
Plenário, pois considera uma redundância o termo “todos os tempos; colocado em 
votação, fica mantido o texto O art. 5 foi sugerido com virtude da questão da 
remuneração; para o art. 6º  Drª Vera sugeriu a alteração do texto e propôs alteração 
no art. 8º. O inciso III foi retirado para os membros. Para o art. 10º propôs-se que o 
prazo de 30 dias deve contar a partir da distribuição do processo ao relator (suspensão 
do texto dá prazo. Para o art. 11, Tom Zé propõe que exista o calendário das reuniões 
como forma de o grupo tomar conhecimento das propostas de regimento devendo este 
ser encaminhados por escrito. Não tendo nada mais a tratar a reunião foi finalizada.     
A próxima, será agendada cinco dias úteis após a distribuição da proposta de 
regimento aos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou 
encerrada a reunião. Para constar eu)”, Bosco Franco, servindo de Secretário, lavrei a 
presente ata que, depois de lida e aprovada)”. será assinada por mim e demais 
pessoas presentes. Aracaju (SE), 27 de maio de 2002.   
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Aos vinte e cinco dias do mês de junh
Conselho Municipal de Desenvolviment
com a presença dos seguintes memb
Ângela Maria Matos (Procuradoria Ger
Gomes (EMSURB) Yvette Bittencourt 
Costa (SMTT), João Freire Prado (Secr
da Graça (FUNCAJU), José Queiroz 
(OAB/SE), Antônio José Aboim Freir
Carvalho (UFS), Fernando José dos S
(SRH-SEPLANTEC), e, com a seguin
Discussão e Aprovação do Regimento 
da Ata lida e aprovada. Iniciada a disc
parou na reunião anterior, a Conselhe
Orgânica, enfatizando a participação g
Conselheira Ana Néri ressaltou o p
exemplificando, leu o parágrafo únic
manifestaram-se ainda, os Conselheir
Cláudio, Nilton Lima, José Queiroz e Y
de todos os Conselheiros contra o a
Queiroz absteve-se de votar. A Conse
protesto. Para solucionar a questão o 
membros do CONDURB juntamente co
proponham um anteprojeto com modific
em conjunto (Conselho) com o Prefe
possam ser submetidas à aprovação
Aboim Freire pediu para constar em A
trinta dias num horizonte de 6 projetos
projetos/mês, para 19 Conselheiros em
neste setor, processos que grande 
existente na SEPLAN/SMTT/EMURB so
maior aceleração à rotina processual
melhorem a estrutura da cidade.” Dand
colocado em discussão o Art. 13, incis
Conselheira Ana Néri enfatizou que
secretária, para viabilizar a organicida
sugeriu uma data e horário específic
manhã a partir 8 h ou à tarde, a partir d
por unanimidade que as reuniões aco
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URBANO E AMBIENTAL – CONDURB,
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2002.

 

o de dois mil e dois, foi realizada reunião do 
o Urbano e Ambiental – CONDURB, contando 
ros: Ana Lucy Cantanhede Néri (SEPLAN), 

al do Município), Lígia Maria Mata de Ferreira 
Martins (EMURB), Jordan Henrique Trindade 
etaria de Finanças) Tereza Cristina Cerqueira 
da Costa Filho (IAB/SE), Nilton Vieira Lima 
e Castelo Branco (ADEMI), Antônio Carlos 
antos (IBAMA), Jessé Cláudio de Lima Costa 
te pauta: 1) Leitura e aprovação da Ata; 2) 
Interno; 3) O que ocorrer. Procedida a leitura 
ussão do regimento a partir do ponto em que 
ira Ângela Matos destacou o art. 51 da Lei 
ratuita dos Conselheiros neste Conselho. A 

apel de primeira instância do CONDURB, 
o do artigo 11 do PDDU. Na discussão, 
os Jordan Henrique, Antônio Carlos, Jessé 
vette Martins registrando em Ata, um protesto 
rt. 51 da Lei Orgânica. O Conselheiro José 
lheira Tereza Cristina não concordou com o 

Conselheiro Nilton Lima propôs, que todos os 
m a Secretária de Planejamento do Município 
ações neste artigo, o qual deve ser examinado 
ito Marcelo Deda para que estas alterações 
 na Câmara Municipal. O Conselheiro José 
ta seu protesto: “Os pontos como, o prazo de 
/dia que entram na EMURB representam 120 
 um só setor, relatar 6 projetos por reunião só 
parte desaguará na parafernália burocrática 
b pressões inclusive jurídicas. Precisamos dar 
 para podermos emitir bons pareceres que 
o continuidade à apreciação do Regimento, foi 
o XIV, quanto às atribuições do Secretário. A 
 estes incisos são atribuições próprias da 
de do Conselho. O Conselheiro Nilton Lima 
o das reuniões, podendo ser realizada pela 
as 17 h. Após discussão, o Conselho aprovou 
ntecerão em toda a última terça-feira útil do 
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mês, com horário a ser estipulado pela presidente do Conselho. O Conselheiro 
Antônio José registrou que o trabalho  foi bastante produtivo, destacando sua 
participação e as dificuldades em relação a deliberação devido ao volume de  
processos que irão para a Secretaria de Planejamento. A Conselheira Ana Néri 
destacou que o CONDURB existe desde 1990 através da Lei Orgânica, mas nunca foi 
efetivado, tendo sido instalado apenas nesta gestão como uma instância que escuta a 
sociedade. Formulando a proposta da EMURB, fornece a listagem dos processos que 
deram entrada na empresa que deveriam ter sido encaminhados ao Conselho para 
conhecimento e anuência do mesmo, o que foi aprovado por unanimidade. O 
Conselheiro Antônio Carlos discordou da análise indiscriminada de processos 
devendo o Conselho discutir problemas estruturais tais como as políticas públicas e o 
prazo de 30 dias para análise de processos ligados ao meio ambiente (EIA – RIMA) 
são muito exíguos. Os artigos 10, 24 e 31 foram vetados do regimento. Enfim, o 
regimento em foco foi aprovado com o seguinte teor: TÍTULO I Da Natureza e da 
Finalidade Art. 1º - O Presente Regimento disciplina a organização, as atribuições e 
as normas gerais de Trabalho do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Ambiental, órgão governamental do Município de Aracaju vinculado à Secretaria 
Municipal de Planejamento. Art. 2º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental, criado pelo art. 208 da Lei Orgânica do Município de Aracaju, 
integrante do Sistema de Planejamento e Gestão Urbana, nos Termos do art. 72, da 
Lei Complementar nº 42, de 06 de outubro de 2000 que instituiu o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e regulamentado pela Lei 2491/01, é um órgão deliberativo 
da sociedade no processo de gestão urbana e ambiental do Município de Aracaju, de 
acordo com as atribuições que lhes são conferidas por lei. Parágrafo Único: No texto 
deste regimento, as expressões Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Ambiental, e Conselho se equivalem para efeito de referência e comunicação. 
TÍTULO II Da Organização CAPÍTULO I Da Estrutura Art. 3º - O Conselho tem a 
seguinte estrutura orgânica: I – Plenário II – Presidência III – Secretaria Geral § 1º - O 
Plenário é o órgão superior de decisão do  Conselho. § 2º - O Presidente do Conselho 
é o Secretário Municipal de Planejamento ou seu suplente, e na ausência de ambos, 
o Plenário decidirá quem presidirá a sessão plenária. Art. 4º - O mandato dos 
membros do Conselho é de 2 (dois) anos podendo ser reconduzidos por igual 
período. § Único - Findo o mandato, os membros do Conselho continuarão no 
exercício de suas funções, até a posse dos sucessores. Art. 5º - Os membros do 
Conselho exercerão seus mandatos de forma gratuita, vetada a percepção de 
qualquer vantagem pecuniária, considerando-se o exercício do mesmo como serviço 
público e relevante. Art. 6º - As reuniões do Conselho são públicas, facultado aos 
munícipes, solicitar, por escrito e com justificativa, que se inclua assunto de seu 
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interesse na pauta de reunião subseqüente. Parágrafo Único – Cabe ao presidente 
analisar e decidir quanto à inclusão na pauta da solicitação referida no caput do 
artigo.  CAPÍTULO II Da Composição Art. 7º - O Conselho é composto por vinte e um 
(21) membros efetivos, com seus respectivos suplentes, da seguinte forma: I – 01 
representante da Secretaria Municipal de Planejamento; II – 01 representante da 
Procuradoria Geral do Município; III – 01 representante da Empresa Municipal de 
Urbanização – EMURB; IV – 01 representante da Empresa Municipal de Serviços 
Urbanos – EMSURB; V – 01 representante da Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito – SMTT; VI – 01 representante da Secretaria Municipal de 
Finanças; VII – 01 representante da Fundação Cultural Cidade de Aracaju – 
FUNCAJU; VIII – 01 representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de Sergipe - CREA-SE; IX – 01 representante do 
Departamento de Sergipe do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB-SE; X – 01 
representante da Ordem dos Advogados do brasil, Seção Sergipe – OAB-SE; XI – 01 
representante da Câmara Municipal de Aracaju; XII – 01 representante da Associação 
dos Dirigentes de Empresas Imobiliárias do Estado de Sergipe – ADEMI; XIII – 01 
representante da Federação das Associações de Bairro de Aracaju – FABAJU; XIV – 
01 representante da Universidade Federal de Sergipe – UFS; XV – 01 representante 
da Universidade Pio Décimo; XVI – 01 representante da Universidade Tiradentes – 
UNIT; XVII – 01 representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis, Regional de Sergipe– IBAMA-SE; XVIII – 01 
representante da Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA-SE; XIX – 01 
representante do Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe – ITPS; XX – 01 
representante da Superintendência de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do 
Planejamento – SRH – SEPLANTEC; XXI – 01 representante do Ministério Público 
Estadual. Art. 8º - O Conselho terá uma Secretaria Geral que será dirigida por um 
Secretário Geral, de livre escolha do Presidente e contará com uma Chefia de 
Expediente. TÍTULO III  Da competência dos órgãos do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental. CAPÍTULO I Da Plenária Art. 9º - Ao Plenário 
compete deliberar sobre questão urbanística e ambiental, contribuindo para o 
planejamento e a gestão urbana e ambiental em conformidade com o estabelecido na 
Lei. Parágrafo Único – Compete, ainda, ao Plenário: I – analisar, examinar, discutir e 
votar, as matérias de sua competência; II – propor, analisar e votar modificações no 
Regimento do Conselho; III – decidir quem presidirá a sessão na ausência do 
Presidente e do Suplente, simultaneamente; IV – gerir e fiscalizar a aplicação dos 
recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental nos termos da Lei nº 
2.491/2001. V – apreciar pedidos dos membros do Conselho relacionados à 
prorrogação dos prazos, para manifestação nos processos; VI– decidir sobre os 
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pedidos relativos às justificativas de ausência das sessões, dos integrantes do 
Conselho. CAPÍTULO II Da Presidência Art. 10 – Compete ao Presidente do 
Conselho: I – exercer a direção geral do Conselho, orientando e disciplinando os 
trabalhos e fazendo cumprir este regimento; II – representar o Conselho ou designar 
Conselheiro que o faça, como também assinar atas, ofícios e demais documentos a 
ele referentes; III– convocar e presidir as reuniões do Conselho; IV - decidir questões 
de ordem e proclamar o resultado das votações; V - fazer cumprir as decisões e 
deliberações do Conselho; VI – dar posse aos conselheiros; VII – proferir, em caso de 
empate, o voto de qualidade; VIII – convocar sessões extraordinárias de acordo com 
a necessidade; IX - designar relatores; X – despachar pedidos que versem sobre 
matéria estranha a competência do Conselho, determinando a devolução ou o envio 
dos processos às repartições competentes; XI – submeter às matérias em pauta à 
discussão e votação; XII – elaborar e apresentar anualmente relatório circunstanciado 
dos trabalhos realizados pelo Conselho ao Prefeito Municipal; XIII – fixar o número de 
processos em pauta, das sessões; XIV – recusar, de plano, os processos 
insuficientemente instruídos, de acordo com a Legislação em vigor; XV– supervisionar 
os trabalhos da Secretaria Geral do Conselho; XVI – solicitar a entidade responsável 
pela indicação dos membros, quando for o caso, ou por motivo justo deliberado pela 
maioria absoluta do Conselho, providencias relacionada à substituição dos 
conselheiros, e após nova indicação, encaminhar ao Prefeito Municipal para 
respectiva nomeação; XVII – designar os membros do Conselho que comporão as 
Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho, bem como definir o responsável ou o 
coordenador para cada um deles; XVIII – dirimir dúvidas sobre as matérias e os casos 
omissos deste regimento, apresentando-o em seguida para conhecimento e 
aprovação do Plenário; XIX - constituir “ad referendum” do Conselho, Grupos de 
Apoio Técnico necessário a seu funcionamento; XX – convidar para participar das 
reuniões, sem direito a voto, especialistas para prestar informações técnicas 
necessárias ao desempenho das atividades do Conselho. CAPÍTULO III Da 
Secretaria Geral Art. 11 – Compete à Secretaria Geral compete à administração 
ordinária e os serviços de execução das atividades atribuídas aos órgãos do 
Conselho. Parágrafo Único – A Secretaria Geral será dirigida por um secretário geral, 
de livre escolha do Presidente e contará com uma chefia de expediente. Art. 12 – São 
atribuições da Secretária Geral do Conselho: I – fornecer suporte à Presidência, ao 
Plenário, aos Conselheiros e aos Grupos e Comissões criados; II – verificar sobre a 
correta instrução dos processos submetidos ao protocolo junto ao Conselho; III – 
secretariar as sessões do Conselho, preparar sua agenda, elaborar as atas, preparar 
e efetuar a convocação aos conselheiros; IV – preparar a pauta de distribuição e 
distribuir os processos aos membros do Conselho; V – proceder às anotações dos 
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processos; VI – definir, dirigir, orientar e supervisionar os serviços administrativos, os 
procedimentos operacionais e burocráticos do Conselho; VII – protocolar os recursos 
encaminhados ao Conselho, distribuí-los aos membros, registrando o andamento de 
sua tramitação; VIII – preparar e encaminhar para despacho do Presidente os 
processos e demais expedições em trâmite no Conselho; IX – expedir ofícios e 
atender correspondências em geral; X – manter atualizado o cadastro dos bens 
móveis com carga para o Conselho; XI – preparar extratos de publicações e 
expedientes do Conselho, bem como se responsabilizar pela divulgação de seus atos; 
XII – encaminhar à repartição competente os processos deliberados ou findos; XIII – 
manter coletânea atualizada de leis e normas gerais da área urbanística e ambiental e 
Resoluções do Conselho; XIV – organizar a documentação técnica e administrativa do 
Conselho; XV - elaborar relatório mensal de suas atividades; XVI – garantir a ordem 
cronológica dos despachos dos processos e assuntos a serem debatidos e analisados 
pelo Conselho; Parágrafo Único - Os documentos acima referidos estarão à 
disposição dos interessados mediante requerimento. Art. 13 – A Secretaria funcionará 
todos os dias úteis, em horário comercial e prestará as informações e esclarecimentos 
de sua competência no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Art. 14 – 
Compete à Chefia de Expediente exercer as atribuições discriminadas a seguir: I – 
receber e registrar a correspondência interna e externa do Conselho; II – organizar, 
mantendo atualizado, os serviços de protocolo, distribuição de processos e os 
arquivos e fichários de assuntos de interesse do Conselho; III – controlar o 
andamento dos processos e seu encaminhamento aos respectivos destinos, 
registrando cada trâmite obedecido; IV - atender as partes interessadas, prestando as 
devidas informações sobre assuntos de seus interesses; V – prestar ao Conselho 
todo o apoio no que diz respeito à digitação e reprodução de papéis e documentos; VI 
– realizar outras tarefas de natureza auxiliar, de interesse do Conselho. CAPÍTULO IV 
Dos Conselheiros Art. 15 – São direitos e deveres dos membros do Conselho: I – 
atender as convocações ou transmitir-las aos suplentes nos casos de seus eventuais 
impedimentos; II – comparecer as sessões; III - Entregar, no prazo máximo de 15 dias 
(quinze dias) parecer relativo às matérias de que tenha sido designado relator; IV – 
debater e votar a matéria em discussão; V – agir de forma cooperativa para que os 
objetivos do Conselho sejam alcançados; VI - requerer informações, providências e 
esclarecimentos ao Presidente; VII – pedir vistas de matérias para exame, com 
suspensão ou adiamento da votação respectiva; VIII – participar de Grupos de 
Trabalho ou de Comissões, apresentando relatórios e pareceres dentro dos prazos 
fixados; IX – propor temas e assuntos pertinentes a sua competência e ação do 
Plenário; X – justificar ausência, caso os membros, efetivo e suplente, se encontrem 
impossibilitados de comparecer às reuniões; Art. 16 – Os membros titulares e 
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suplentes serão indicados pelos Órgãos, Instituições e Entidades que compõe o 
Conselho e nomeados pelo Prefeito Municipal de Aracaju, através de Decreto. Art. 17 
– Os membros poderão ser substituídos mediante solicitação, do Órgão, Instituição e 
Entidade responsável pela sua representação no Conselho, através de requerimento, 
apresentado ao Presidente do Conselho. § 1° - No caso de impedimento ou falta, os 
membros titulares do Conselho serão substituídos pelos suplentes, automaticamente, 
podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres dos titulares; § 2° - Os membros 
do Conselho, serão substituídos caso faltem a três (03) sessões consecutivas ou a 
cinco (05) intercaladas, no período de um (01) ano. § 3° - Os Órgãos, Instituições e as 
Entidades representadas pelos Conselheiros faltosos deverão ser comunicadas a 
partir da segunda falta através de correspondência emitida pela Secretaria do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. TÍTULO IV Do 
Funcionamento CAPÍTULO I Da Ordem dos Trabalhos Art. 18 – O Conselho tomará 
suas deliberações em sessões plenárias, mediante votação, nos termos deste 
Regimento. Art. 19 – Os processos de competência do Conselho serão encaminhados 
à Secretaria Geral, que os distribuirá aos membros. Art. 20 – A convocação será feita 
mediante correspondência destinada a cada Conselheiro e estabelecerá local, dia e 
hora da reunião, acompanhada dos documentos a serem submetidos à deliberação.  
Art. 21 – Os documentos a serem encaminhados para análise pelos Conselheiros, 
Grupos de Trabalho ou Comissões Temáticas serão fornecidos na sua íntegra através 
de cópia, fotocópia ou em reprodução permanente por processo análogo. Parágrafo 
Único – Após análise os documentos serão obrigatoriamente rubricados por todos os 
membros, devendo ser mantidos permanentemente nos arquivos do Conselho, 
juntamente com suas respectivas análises e decisões e o original completo, inclusive 
acompanhado do parecer, retornará ao órgão de origem. CAPÍTULO II Das Sessões 
Art. 22 – As sessões plenárias poderão ser ordinárias ou extraordinárias. § 1° - As 
sessões ordinárias serão realizadas toda a última terça-feira de cada mês ou no 
primeiro dia útil imediatamente subseqüente e convocada com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias úteis mediante comunicação direta a seus membros onde estarão 
especificados os assuntos em pauta. § 2° - As sessões extraordinárias serão 
realizadas por convocação do Presidente, a seu critério, ou quando requerida por 
escrito, por no mínimo um terço de seus membros, no caso de eventos excepcionais 
que as justifiquem, e serão convocadas com antecedência mínima de dois dias úteis. 
Art. 23– As sessões funcionarão em primeira chamada, no horário constante de sua 
convocação, e em segunda chamada, trinta minutos após a primeira convocação, 
desde que conte com a maioria absoluta de seus membros.  § 1º – Não atingido o 
quorum a sessão será suspensa e as Entidades, Órgãos e Instituições que não se 
fizerem presentes, serão considerados faltosas. § 2º –No caso de não haver quorum, 
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o presidente fará convocação de nova reunião no prazo de até 15 (quinze) dias. Art. 
24 – As sessões do Conselho deverão ser abertas à presença de qualquer Entidade, 
Instituição ou Órgão interessado, como observador, podendo apresentar denúncias e 
sugestões por escrito. Art. 25 – As deliberações serão tomadas pela maioria simples 
dos votos dos conselheiros presentes, ressalvado o disposto neste Regimento. Art. 26 
– Cada membro do Conselho terá direito a um único voto. Art. 27 – As decisões e as 
Resoluções emitidas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Ambiental serão amplamente divulgadas inclusive através de Boletim Informativo 
próprio e publicadas no Diário Oficial do Município. Art. 28 - O Conselho Municipal do 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental terá seu funcionamento material prestado pela 
Secretaria Municipal de Planejamento. Art. 29 – As reuniões terão sua pauta 
previamente preparada e terão necessariamente o seguinte procedimento: I - abertura 
da sessão, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; II - leitura dos 
expedientes e das comunicações da ordem do dia; III - discussão e votação dos 
assuntos em pauta; IV - solicitação de informações e esclarecimentos; V - indicações, 
sugestões, recomendações e requerimentos; VI – encerramento da pauta; VII - O que 
ocorrer. §1º - É facultado vista de matéria ainda não julgada a qualquer membro do 
Plenário, por prazo a ser determinado pelo Presidente. §2º - Os assuntos em pauta 
não apreciados na sessão entrarão automaticamente na pauta da sessão 
subseqüente. Art. 30 - A apreciação dos assuntos obedecerá às seguintes etapas: I - 
o Presidente dará a palavra ao Relator, que apresentará seu parecer; II - terminada a 
exposição, a matéria será posta em discussão; III - encerrada a discussão e estando 
o assunto suficientemente esclarecido, far-se-á a votação. Art. 31 – Fica assegurado 
a cada membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, o 
direito de se manifestar sobre o assunto em discussão, porém uma vez encaminhado 
para votação o mesmo não poderá voltar a ser discutido no seu mérito. TÍTULO VI 
Das Disposições Gerais Art. 32 – Poderá o membro do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental dar-se por suspeito ou impedido, por motivo 
relevante, de ordem geral ou íntima. § 1° - Acolhida a suspeição ou impedimento do 
membro do Conselho far-se-á o registro da exceção respectiva em ata. § 2° - Se a 
exceção de suspeição ou impedimento for do Relator voltará o processo ao 
Presidente para nova distribuição. Art. 33 – As deliberações emanadas do Conselho 
que venham a contribuir para o planejamento ou formulação da política urbana e 
ambiental do município serão elaboradas através de Resolução. § 1º: A matéria a que 
se refere o caput deste artigo será submetida à apreciação dos órgãos técnicos 
municipais para posterior elaboração de diploma legal, se for o caso. § 2º: As 
decisões do Conselho deverão ser amplamente divulgadas.  Art. 34 – O presente 
Regimento poderá ser alterado no todo ou em parte, em sessão plenária 
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extraordinária, convocada para este fim específico, a qual terá quorum mínimo de 2/3 
(dois terços) dos membros do Conselho e aprovado por maioria absoluta. Parágrafo 
Único: Propostas de alteração poderão ser apresentadas por qualquer membro, 
devendo, porém, para entrar em discussão, ter a assinatura de, pelo menos, um terço 
dos membros do Conselho.  Art. 35 – No ato de constituição das Comissões 
Temáticas e dos Grupos de Trabalho deverão constar suas atribuições, finalidades e 
composição, além dos prazos e a forma de apresentação do resultado.  Art. 36 – Os 
membros do Conselho deverão obedecer ao prazo estabelecido para emissão do 
parecer.  § 1º: Findo o prazo sem o cumprimento do estabelecido no caput do artigo, 
poderá o presidente, designar novo (s) membro (s) para emissão do parecer, a fim de 
garantir o disposto no art. 80 do PDDU.   § 2º: No caso de impedimento de qualquer 
membro das Comissões ou Grupos de Trabalho, o Presidente do Conselho poderá 
indicar seu substituto, até que cesse a causa impeditiva. Art. 38 – O Conselho deverá 
sempre que possível uniformizar suas decisões, quando tomadas sobre matérias 
semelhantes. Art. 39 – O presente Regimento, entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. Aracaju, 25 de junho de 2002. No 
que ocorrer a Conselheira Yvette colocou o seguinte processo em discussão: 
Processo 2160/2000 – Requerente: Fábio Barreto de Mendonça, referente a 
acréscimo e reforma. Local da Obra: Rua François Hold, 650, esquina 9, Rua N,  
Loteamento São Francisco, Bairro Atalaia. Devido ao adiantado da hora o mesmo 
ficou de ser incluído na pauta da próxima reunião. Para constar, eu, Eline Franco 
Sobral Oliveira, servindo de Secretária lavrei a presente ata que, depois de lida e 
aprovada será assinada por mim e demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 25 de 
junho de 2002. 
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Aos trinta dias do mês de julho de dois 
Municipal de Desenvolvimento Urbano
presença dos seguintes membros: An
Maria Matos (Procuradoria Geral do Mu
(EMSURB) Yvette Bittencourt Martins 
(SMTT), João Freire Prado (Secret
(CREA/SE), José Queiroz da Costa 
Castelo Branco (ADEMI), Milton Anselm
França (UFS) e Leonilde Gomes da 
seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação
Regimento Interno do CONDURB; 3
2160/2000 enviados pelo COURB/EMU
242/2000 enviados pela EMURB; 5) An
enviado pelo COURB/EMURB; 6) Anál
ofícios de n°s 458/2002 e 471/2002 env
ocorrer. Dando início aos trabalhos, a P
procedeu a leitura da Ata da reunião a
Em seguida, foi apreciada o Regimen
aprovado. Sequenciando os trabalhos, 
o processo de n° 2160/2000, menciona
que requerem mais de 180 dias, após 
enquadram para análise do Conselho. 
da Secretária de Planejamento: “Não
Desenvolvimento Urbano e Ambiental a
previsto na Legislação e nos Códigos 
as providências cabíveis. Solicito, apen
decisão da COURB e das providências
ofício. Em 02/07/02. Maria Lúcia d
Planejamento”; sendo assim o proces
COURB, pois todos os Conselheiros 
Conselho, devido à data em que foi 
discussões dos processos  n°s 242/200
anterior. Dando continuidade a pauta, 
itens 5 e 6 à pedido da EMURB, ten
encontram em análise não foram a
ressaltou que existem 3.715 (três mil, s
EMURB, para conhecimento e análise
propôs que o prazo de apreciação pelo 
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E AMBIENTAL – CONDURB,
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2002. 

 

mil e dois, foi realizada a reunião do Conselho 
 e Ambiental – CONDURB, contando com a 
a Lucy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela 
nicípio), Lígia Maria Mata de Ferreira Gomes 
(EMURB), Jordan Henrique Trindade Costa 

aria de Finanças), José Wellington Costa 
Filho (IAB/SE), Antônio José Aboim Freire 
o Vieira Bezerra (FABAJU), Vera Lúcia Alves 
Silva Agra (FACULDADE PIO X) e, com a 
 da Ata da reunião anterior; 2) Aprovação do 
) Análise e discussão do processo de n° 
RB; 4) Análise e discussão do processo de n° 
álise e discussão do processo de n° 815/2001 
ise e discussão dos processos referentes aos 
iados pela Secretaria de Finanças e; 7) O que 
residente da Reunião, Conselheira Ana Néri, 

nterior, a qual foi aprovada por unanimidade. 
to Interno do CONDURB, que  também foi 

a Presidente da reunião colocou em discussão 
ndo o art. 264 do PDDU, onde os processos 
a data da aprovação do Plano Diretor não se 
Os Conselheiros concordaram com o parecer 
 há necessidade do Conselho Municipal de 
nalisar processos, cujo enquadramento já está 
Urbanísticos. Cabe à EMURB/COURB adotar 
as, com atenção ao cidadão, ser informada da 
 adotadas, a fim de que possa responder ao 

e Oliveira Falcón. Secretária Municipal de 
so de n° 2160/2000 deverá ser restituído ao 
concordaram que a matéria era estranha ao 
dada entrada. Foram também suspensas as 
0 e 815/2001, de conformidade com a decisão 
a Presidente Ana Néri propôs suspender os 

do em vista que todos os processos que se 
tendidos. A Conselheira Yvette Bitencourt  
etecentos e quinze) processos atualmente na 
 do Conselho. O Conselheiro Antônio José 
Conselho seja considerado em função da data 
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da assinatura e aprovação pelo Prefeito. A Presidente Ana Néri propôs a aprovação 
de tal proposta, além de que o Conselho assumisse o parecer dado pela instituição 
que apreciasse os processos. Nesse sentido, o Conselho irá se abster de apreciar os 
processos de prazo anterior a data da  publicação do Regimento. No item o que 
ocorrer, a Presidente Ana Néri propôs que se analisasse o Plano Diretor para que  
tudo seja normatizado de acordo com a  RN 01, até a data  prevista. A Conselheira 
Vera França sugeriu que os Conselheiros estudassem as competências do Conselho 
visando criar normas segundo as suas definições. A Conselheira Yvette Bittencourt  
propôs que os Conselheiros apresentassem na próxima reunião, as suas propostas 
para normatizar os procedimentos. O Conselheiro Antônio José  solicitou a verificação 
do quorum da reunião, para que ficasse registrado os Conselheiros faltosos. A 
Presidente Ana Néri  cobrou  dos Conselheiros a uniformização das decisões em 
atendimento ao art. 36 do Regimento. Para constar, eu, Eline Franco Sobral Oliveira, 
servindo de Secretária da Reunião, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 
aprovada será assinada por mim e demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 30 de 
julho de 2002. 
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E AMBIENTAL – CONDURB,
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2002. 
 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dois, foi realizada reunião do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (CONDURB), contando 
com a presença dos seguintes membros: Ana Lucy Cantanhede Néri (SEPLAN), 
Yvette Bittencourt Martins (EMURB), Orlando Sérgio de Santana (SMTT), Tereza 
Cristina Cerqueira da Graça (FUNCAJU), Antônio José Aboim Freire Castelo Branco 
(ADEMI), José Queiroz da Costa Filho (IAB-SE), Vera Lúcia Alves França (UFS), 
Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO X), Antônio José de Góis 
(CÂMARA DE VEREADORES), Gustavo Penedo de A. Cabral (EMSURB), Jessé 
Cláudio de Lima Costa (SRH-SEPLANTEC). Os Conselheiros Etelvino Freitas 
(CREA-SE), seu suplente José Wellington Costa (CREA-SE) e José Queiroz da 
Costa Filho justificaram sua ausências. A reunião teve a seguinte pauta: 1) Leitura e 
aprovação da Ata anterior; 2) Discussão das normas de apreciação dos processos 
de urbanismo; 3) O que ocorrer. Após a verificação do quorum, a ata da reunião foi 
lida e aprovada. Iniciada a discussão do item dois, do qual deu-se início a uma 
discussão sobre os artigos do PDDU que contemplam atribuições do CONDURB. 
Ficou definido que os constantes dos artigos 11 e 28 estariam dispensados porque a 
Lei já os esclarece, portanto, basta cumprir a lei. Quanto ao artigo 13, ficou definido 
que é necessária a regulamentação dos parâmetros de julgamento dos processos. O 
conselheiro Nilton lima sugeriu a contratação de profissionais sob forma de 
consultoria, a fim de assessorar o CONDURB nas suas atribuições, o que foi 
aprovado. A conselheira Ana Néri destacou a importância da elaboração de termos 
de referência para que o conselho discuta esse tipo de contratação, ficando decidido 
solicitar ao conselheiro José Queiroz a elaboração de tais termos. A conselheira 
Vera França solicitou que as datas e horários das reuniões do conselho fossem 
revisados. O conselheiro Tom Zé propôs a informatização urgente do COURB para 
facilitar as atividadES inereNtes ao CONDURB e solicitou que as atas sejam 
elaboradas em até cinco dias depois da reunião. Para constar, eu, Flávia dos Santos 
Andrade, servindo de Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e 
aprovada será assinada por mim e  demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 10 de 
dezembro de 2002. 
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6. Carvalho de Araújo (IAB/SE
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E AMBIENTAL – CONDURB,
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2002. 

 

s de setembro de dois mil e dois, foi realizada reunião 
 Desenvolvimento  Urbano e  Ambiental (CONDURB), 
dos seguintes membros: Ana  Lucy Cantanhede  Néri 
atos (Procuradoria  Geral do Município), Lígia  Maria 
MSURB), Yvette Bittencourt Martins (EMURB), Décio 
), Nilton Vieira Lima  (OAB/SE), Antônio José  Aboim 
MI), Vera Lúcia Alves França (UFS), Fernando  José 
om a seguinte pauta: 1) Leitura  e  aprovação  da  Ata 
molição do   Cine Rio  Branco; 3)  Continuação   da  

ão dos processos; 4) O que ocorrer. Após  verificação 
ião foi remarcada para a última terça-feira útil do mês. 
anco Sobral Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a 
e lida e aprovada será assinada por mim, e  demais 
 (SE), 26 de setembro de 2002. 
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Aos oito dias do mês de outubro de 
do Conselho Municipal de Desen
contando com a presença dos se
(SEPLAN), Ângela Maria Matos (Pr
de Ferreira Gomes (EMSURB), Y
Prado (Secretaria de Finanças), T
José Wellington Costa (CREA/SE)
Vieira Lima (OAB/SE), Antônio Jos
Lúcia Alves França (UFS), Leonild
contando com a presença de Ro
Entidades Culturais Organizadas d
Leitura e aprovação das Atas das 
Branco. Após verificação de quorum
aprovadas. Em seguida o Conselhe
seu voto contrário à Ata do dia 
unanimidade que os processos pro
para o Conselho só seriam analisad
prosseguimento à discussão relativa
relatou os documentos existentes
questionaram a existência do Conse
que a lei concernente a este Co
Wellingtom Costa informou  que, no
existe o Decreto 144/01 em vigor d
art. 18 do PDDU, ou seja, sobre imó
Ressaltou ainda a importância  
solicitando aplicação do Regimen
discussão explicou que, segundo o 
Cine Rio Branco não poderia  te
entendido como um tipo de reforma,
Decreto 144/01, ou seja, deveria ter 
se teriam elementos suficientes para
Acrescentou que, na época de elabo
um bem tombado pelo Estado, e
destombamento (1998), sendo, atua
até o seu julgamento, deve ser
preservado. Questionou a validade
Queiroz ressaltou a importância de 
informando que o Cine Rio Branco
com os outros conselheiros que 
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E AMBIENTAL – CONDURB,
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2002. 
dois mil e dois, foi realizada reunião extraordinária 
volvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, 
guintes membros: Ana Lucy Cantanhede Néri 

ocuradoria Geral do Município), Lígia Maria Mata 
vette Bitencourt Martins (EMURB), João Freire 
ereza Cristina Cerqueira da Graça (FUNCAJU), 
, José Queiroz da Costa Filho (IAB/SE), Nilton 
é Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI), Vera 
e Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO X), 
sângela Rocha dos Santos, representante das 
e Sergipe (ECO’s) e, com a seguinte pauta: 1) 
reuniões anteriores; 2); Demolição do Cine Rio 
 foi procedida a leitura das Atas as quais  foram 
iro José Queiroz pediu para constar ressalva de 
30 de julho na qual diz ter sido decidido por 
tocolados na EMURB/SEFIN e com carga legal 
os após publicação do Regimento Interno. Deu-se 
 ao item 2 da pauta onde a Conselheira Ana Néri 
 sobre o Cine Rio Branco. Os conselheiros  
lho Municipal de Cultura, para o que foi informado 
nselho não tem mais validade. O Conselheiro 
 município, não existe livro de tombo, mas que já 
esde 2001 que versa sobre a regulamentação do 
veis municipais integrantes do patrimônio cultural. 
da presença dos Conselheiros nas reuniões, 
to para os órgãos faltosos. Prosseguindo a 

art. 16 do PDDU o processo de reparos gerais do 
r sido aprovado devido a regimento poder ser 
 portanto, passível de enquadramento no PDDU e 
sido feito levantamento cadastral detalhado, onde 
 possibilitar a reconstituição na íntegra do imóvel. 
ração do PDDU, em 1995, o Cine Rio Branco era 
 que só posteriormente houve o decreto de 
lmente, o imóvel protegido apenas pelo PDDU e 
 considerado de interesse cultural, portanto, 
 do Decreto de destombamento. O Conselheiro 
garantir os demais imóveis de interesse cultural, 
 já era visado para demolição e reiterando junto 
falta participação dos órgãos nas reuniões do 
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Conselho, portanto deve ser aplicado o Regimento, informando a falta de participação 
nas entidades de classe, o que dificulta a tarefa prevista na reunião em que se 
encontrava ausente relativa à elaboração de termo de referência para contratação de 
consultoria sobre o patrimônio. O Conselheiro solicita ainda a apresentação do projeto 
pelo proprietário bem como a aplicação da multa prevista no PDDU e a reconstituição 
da situação anterior do imóvel. O Conselheiro Wellington informou não existir 
elementos suficientes para reconstituição na íntegra do imóvel, propondo um 
concurso de idéias para a elaboração de projeto para o local. A Conselheira Ana Néri 
solicita ao Conselheiro Wellington a preparação de listagem das providências 
necessárias a serem tomadas pelo município para preservação do patrimônio cultural. 
O Conselheiro Antônio José solicitou que a prefeitura fizesse uma análise apurada da 
possibilidade de aplicação da multa para que a mesma não venha a sofrer desgastes 
se encaminhada à justiça. Acrescentou que não adianta aplicar multa, pois o que falta 
é legislação coerente e eficaz para preservar o patrimônio cultural, ou seja, que torne 
atrativo para o proprietário a manutenção dos imóveis constantes do patrimônio 
cultural, propondo a criação urgente de uma estrutura administrativa que torne viável 
à agilização da preservação dos imóveis, a fim de garantir os demais. Quanto à falta 
de quorum, nas reuniões, opinou ser estas devido ao não pagamento de jeton. O 
Conselheiro Nilton acrescentou ser urgente as providências cabíveis para 
preservação dos demais,  questionando a possibilidade ou não de aplicar multa 
prevista no PDDU. Propôs convidar os proprietários do imóvel para que estes 
informem sua intenção em relação ao mesmo. A Conselheira Yvette informou que, de 
acordo com o parecer jurídico, anexado ao processo, consta a intenção de reconstituir 
e manter o imóvel com o mesmo uso. O Conselheiro Nilton informou que o mesmo 
não tem validade senão anexada uma procuração para o advogado representar o 
proprietário que no Conselho só pode representação de terceiros através de 
procuração. Informou que em visita recente ao imóvel constatou a presença de 
estrutura metálica, caracterizando obra. O Conselheiro João Prado citou que a 
Prefeitura, com base no PDDU, isenta de IPTU os proprietários dos imóveis 
constantes do anexo XI. Dada a palavra a representante Rosângela, da ECO’S, esta 
apelou à sensibilidade do Conselho para reversão do processo. Ficou decidido 
convocar os proprietários prestar esclarecimentos na próxima reunião a ser 
convocada num prazo máximo de quinze dias, preferencialmente na segunda-feira, 
dia 14 do corrente. Ficou também definido recomendar ao Executivo Municipal 
adoção das medidas cabíveis previstas no PDDU bem como as medidas necessárias 
para o funcionamento imediato do Conselho de Cultura. Para constar, eu, Eline 
Franco Sobral Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente ata que, depois de 
lida e aprovada, será assinada por mim e demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 
08 de outubro de 2002. 
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Aos vinte e um dias do mês de o
extraordinária do Conselho Municip
CONDURB, contando com a pr
Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela
Lígia Maria Mata de Ferreira Gom
(EMURB), João Freire Prado (Secre
Graça (FUNCAJU), Etelvino de Oliv
Filho (IAB/SE), Nilton Vieira Lima 
Branco (ADEMI), Vera Lúcia Alves
(FACULDADE PIO X), Ana Maria de
Santos (IBAMA), Jessé Cláudio de 
de Góis recentemente indicado pela
as presenças de Orlando Sérgio San
T. Barreto, representante da Constru
Adilson Franco Barreto, proprietário
acompanhados do advogado Marco
ainda Rosângela Rocha dos Sa
Organizadas de Sergipe (ECO’s) e
SECTUR/INSPAC. Após verificação 
um item de pauta: Demolição do
Conselheira Ana Néri, iniciou a leitu
Conselheiro Etelvino a leitura e apro
sido previamente distribuída aos C
Dando prosseguimento à reuniã
representantes dos proprietários do
convidá-los afim de que fosse explica
uso e ocupação do imóvel a parti
tomada de decisão do  Conselho c
representante da Procuradoria Ger
àquele órgão relativo ao tombament
dúvidas surgidas na reunião anter
“tombo” é uma das formas do Estado
única forma de preservar o patrimôn
dar por Decreto ou Lei Ordinária e q
de uma Lei Complementar de carát
listados como integrantes do Patri
proteção e preservação. O advoga
afirmando não estar o Cine Rio B
classificado no Anexo XI como bem 
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E AMBIENTAL – CONDURB,
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2002. 
utubro de dois mil e dois, foi realizada reunião 
al de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – 
esença dos seguintes membros: Ana Lucy 
 Maria Matos (Procuradoria Geral do Município), 
es (EMSURB), Anete Hermínia Oliveira Pereira 
taria de Finanças), Tereza Cristina Cerqueira da 
eira  Freitas (CREA/SE), José Queiroz da Costa 
(OAB/SE), Antônio José Aboim Freire Castelo 
 França (UFS), Leonilde Gomes da Silva Agra 
 Souza Martins Farias (UNIT), Fernando José dos 
Lima Costa (SRH-SEPLANTEC), e Antônio José 
 CÂMARA DE VEREADORES, e contando com 
tana Vieira, representante da SMTT, Alda Cecília 
tora Celi, Diogo Franco Barreto, representante de 
 do Cine Rio Branco, os quais se encontraram 
s André Peres de Oliveira. Estavam presentes 
ntos, representante das Entidades Culturais 

 Luiz Fernando Ribeiro Sotelo, representante da 
de quorum foi dado início à reunião, com apenas 

 Cine Rio Branco. A presidente em exercício, 
ra da Ata da reunião anterior. Por solicitação do 
vação foram suspensas devido a mesma não ter 
onselheiros, o que foi aprovado pelos demais. 
o a presidente em exercício explicou aos 
 Cine Rio Branco que o Conselho havia decidido 
do o ocorrido no local, bem como a pretensão de 

r de sua demolição, de forma a embasar uma 
om base na legislação vigente. Foi convocada a 
al do Município para emitir o parecer solicitado 
o de bens de interesse cultura, para esclarecer as 
ior. A Conselheira Ângela Maria informou que 
 intervir na propriedade privada e não se trata da 
io cultural. Informou que a preservação pode se 

ue, no caso específico de Aracaju, se deu através 
er estrutural, o PDDU, o que tornava os bens ali 
mônio Cultural de Aracaju, portanto, sujeitos à 
do Marcos André argüiu o art. 16 do PDDU, 
ranco inserido no contexto do artigo por estar 
“tombado” e à data da publicação da lei já não ser 
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mais tombado. A Conselheira Ana Néri informou que, ao longo do PDDU, diversos 
artigos garantiam a preservação dos bens de interesse cultural constantes do Anexo 
XI, citando os arts. 11 e 12. Concluiu afirmando não ser aquele o fórum de discussão 
de tal assunto e deu continuidade à reunião passando a palavra aos representantes 
dos proprietários. O advogado Marcos André solicitou as Atas das reuniões anteriores 
e o processo dado entrada na EMURB, do qual deveria constar os recursos relativos 
ao embargo. A Secretária do Conselho forneceu o material solicitado à exceção dos 
recursos, de forma que o advogado considerou a reunião prejudicada por falta de 
elementos. A Conselheira Ana Néri informou que o embargo era um ato administrativo 
que não se encontrava em discussão, mas sim o relato da situação do imóvel antes e 
depois do sinistro. A representante da Construtora Celi, Alda Cecília, informou ter sido 
tomada de surpresa com o teor da reunião, uma vez já ter participado de reunião 
semelhante no Ministério Público Estadual. Declarou não se sentir preparada para o 
relato pois entendera tratar-se da questão do embargo, o que não estava evidente  no 
convite. O Conselheiro Etelvino solicitou uma explicação relativa ao andamento do 
processo na EMURB. A Conselheira Anete informou ter sido solicitado “reparos 
gerais” no imóvel, o qual foi licenciado após apresentação de certidão do INSPAC 
sobre o destombamento e, tendo em vista que o Conselho não estava funcionando 
plenamente, o processo foi licenciado, após o conhecimento da demolição do imóvel 
providenciou de imediato o embargo da obra por tratar-se de objeto diferente do 
licenciado. O Conselheiro Queiroz lembrou a atribuição do CONDURB em esclarecer 
as dúvidas provenientes do PDDU e questionou a existência ou não de projeto para 
obra. O Conselheiro Antônio José lembrou que o Regimento tem pouco tempo de 
aprovado e que o Conselho só deveria opinar o que fazer doravante, em nada 
acrescentando a discussão com os proprietários. Ressaltou ainda a falta de legislação 
pertinente ao assunto, afirmando não ser a multa o melhor caminho. O Conselheiro 
Etelvino questionou a existência de dúvidas quanto ao tombamento para o que a 
Conselheira Ângela Maria afirmou não ter dúvidas, lembrando que a Constituição do 
Estado tombou inclusive sítios arqueológicos. Os Conselheiros Nilton Lima e Vera 
França solicitaram devolver a palavra aos proprietários. O Advogado Marcos André 
informou ter sido solicitado a EMURB reparos gerais, mas ao ser constatada a 
situação precária do imóvel foi solicitado um laudo técnico, o qual contém fotografias  
que demonstram a fragilidade do mesmo. Afirmando ainda que, ao iniciar o reparo no 
imóvel, o telhado desabou, afetando as paredes apodrecidas pelo tempo e também 
ter sido constatada a inclinação na fachada, o que levou a solicitação de um laudo da 
Defesa Civil e da EMURB. Discorreu que a intenção dos proprietários é reconstituir o 
imóvel com as mesmas dimensões, características e utilização anteriores para, 
posteriormente, decidir o que poderá ser feito com o imóvel. A Conselheira Ana Néri 
questionou a existência de um levantamento cadastral detalhado e de um responsável 
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técnico pela obra onde foi informado não existir o levantamento cadastral, mas existir 
um responsável técnico, Dr. Fred Rollemberg. O Conselheiro Queiroz questionou 
quais seriam os reparos gerais e se a intenção era a revitalização do imóvel. A 
representante dos proprietários, Alda Cecília informou que foi movida uma ação 
contra o arrendatário do imóvel, o qual se encontrava depredado e perigoso, ou seja, 
numa situação caótica, sendo a intenção sanear o imóvel fisicamente para depois 
resolver qual finalidade seria dada à ele. Declarou ainda que, até a presente data, não 
havia uma definição clara do destino a ser dada ao imóvel. Informou que o Sr. 
Queiroz (arrendatário) já havia pedido há três anos parecer da Defesa Civil, devido ao 
estado do imóvel, época em que foram recolhidos diversos materiais como azulejo e 
outros. Acrescentou ter sido feita recentemente uma notificação extrajudicial para 
demolir a fachada em virtude dos perigos de desabamento e, conseqüentemente, 
para resguardar a segurança dos transeuntes. A respeito desse assunto havia um 
laudo da EMURB do profissional contratado pela empresa e da Defesa Civil. O 
Conselheiro Etelvino disse ter-se preocupado anteriormente com o assunto e afirmou 
ter sido informado pela Defesa Civil não haver perigo de desabamento, solicitando 
durante a reunião o posicionamento atual da Defesa Civil, que informou haver sido 
constatado o perigo de desabamento. Questionou a existência de um responsável 
técnico pela obra para o que foi informado por Alda Cecília ser o Dr. Fred Rollemberg, 
questionando se pode ou não dar prosseguimento à obra. A Conselheira Ana Maria 
perguntou se há projeto, e, em caso positivo, qual a tipologia e para qual uso. A 
representante Alda Cecília reafirmou a intenção apenas de reconstituir o que 
desabou, sem ainda ter definido o uso a ser dado e que não existe projeto. O 
Conselheiro Antônio José reafirmou sua opinião relativa à legislação e ao caso em 
pauta. A representante Rosângela Rocha, da ECO’S, requeriu um novo conceito de 
patrimônio cultural, levantando o direito de preempção do Poder Público afim de 
poder assegurar  que o imóvel retorne ao uso da comunidade como Centro Cultural, 
apelando à sensibilidade do Conselho e que este cumpra a sua finalidade. O Sr. Luiz 
Fernando Sotelo da SECTUR/INSPAC, informou que o destombamento foi autorizado 
pelo Governador, porém foi condicionado a um contrato, exposto ao Conselho, 
informando que o prazo ali estipulado de quatro anos está em andamento. O 
Conselheiro Antônio José afirmou que não existe preservação e que se deve lutar 
pela implantação da legislação que contemple vantagens a manutenção de imóveis 
tombados. A Conselheira Ana Néri informou que a lei já prevê mecanismos 
compensatórios tais como isenção de IPTU e transferência do direito de construir e se 
hoje não atendeu ao objetivo, isso deve-se às distorções do PDDU, lembrando ainda 
a proposta do arquiteto Wellingtom Costa na reunião anterior de um concurso de 
idéias para o imóvel, o que foi ratificado como sendo uma boa proposta pelos 
Conselheiros Nilton e Etelvino. A Conselheira Vera França propôs a apresentação do 
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projeto ao Conselho, enquanto que o Conselheiro Etelvino propôs o envio de uma 
carta contendo a intenção  de ocupação do imóvel. A Conselheira Ângela propôs a 
liberação dos proprietários, bem como o término da reunião, devido ao adiantado da 
hora, para que o assunto seja rediscutido na próxima reunião. A Conselheira Anete 
recomendou que fosse requerido, com base no PDDU, um projeto para o imóvel, 
atendendo ainda o contrato administrativo firmado. O Conselheiro Queiroz, lembrando 
que o Cine fazia parte do Patrimônio Cultural de Sergipe, solicitou a reconstituição do 
imóvel, segundo o PDDU, através de um projeto arquitetônico com o  objetivo de um  
espaço cultural, como, por exemplo, um Cine Teatro. O vereador Antônio Góis se 
apresentou como novo membro do Conselho, representando a Câmara de 
Vereadores e declarou ser da competência da EMURB saber de quem é a 
responsabilidade, lembrando que existe um documento celebrado entre o Governo  
do Estado e os proprietários, o qual deveria ser cumprido. Solicitou dos mesmos a 
elaboração de um projeto a ser submetido ao Conselho. O Conselheiro Nilton Lima 
propôs a criação de um cinema de arte com o mesmo padrão e arquitetura, para o 
que seria realizado concurso público com o objetivo de apresentação de propostas 
ligadas à cultura. Após debate com pronunciamento dos Conselheiros Nilton, Vera e 
Jessé, a Conselheira Vera pediu um consenso entre os Conselheiros e a presidente 
em exercício colocou em votação as propostas por ordem de encaminhamento 
conforme solicitado pelos Conselheiros: a) a elaboração imediata do projeto; b) a 
entrega da correspondência; c) o adiamento da decisão para a próxima reunião. A 
primeira proposta foi aprovada por seis votos a favor e cinco contrários, inviabilizando 
as demais propostas. Foi dado um prazo de trinta dias aos proprietários, a contar da 
data da reunião, para apresentação do projeto, o qual deve ser também apreciado 
pelo INSPAC. Não havendo mais a tratar deu-se por encerrada a reunião. Para 
constar, eu, Eline Franco Sobral Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente Ata 
que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e demais pessoas presentes. 
Aracaju (SE), 21 de outubro de 2002. 
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E AMBIENTAL – CONDURB,
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2002. 
 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dois, foi realizada reunião  do 
Conselho  Municipal de  Desenvolvimento  Urbano e  Ambiental (CONDURB),  
contando com a  presença dos seguintes membros: Ana  Lucy Cantanhede  Néri  
(SEPLAN), Lígia  Maria Mata de Ferreira Gomes (EMSURB), Yvette Bitencourt 
Martins (EMURB), Tereza Cristina Cerqueira da Graça (FUNCAJU), José Wellingtom 
Costa (CREA-SE), Décio Carvalho de Aragão (IAB/SE), Nilton Vieira Lima  (OAB-
SE), Antônio José  Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI), Antônio José de Góis 
(CÂMARA DE VEREADORES), o Conselheiro José Queiroz da Costa Filho (IAB-SE) 
justificou a sua ausência assim como  Vera Lúcia Alves França (UFS) o fez e, com a 
seguinte pauta: 1) Leitura  e  aprovação  da  Atas anteriores; 2)  Definição de tempo 
de reunião e pronunciamento dos Conselheiros; 3)  Apreciação de ausências e de 
justificativas; 4) Discussão do processo n° 1924/2002; 5) O que ocorrer. Após  
verificação de  falta de quorum a reunião foi remarcada para a última terça-feira útil 
do mês. Para constar, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, 
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada será assinada por mim, e  
demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 29 de outubro de 2002.
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CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL – CONDURB 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E AMBIENTAL - CONDURB 

  Aos catorze dias do mês de novembro de dois mil e um, foi realizada a primeira 
reunião  do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, contando 
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com a presença dos seguintes membros: Maria Lúcia de Oliveira Falcón - Presidente
representante da SEPLAN, Eline Franco Sobral Oliveira (SEPLAN), Samuel Souza 
Lima (Procuradoria Geral do Município), Márcio Farias Barreto (EMSURB), Anete 
Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), Yvette Bitencourt Martins (EMURB), João Freire
Prado (Secretaria Municipal de Finanças), João Bosco Franco (Secretaria Municipal 
de Finanças), Tereza Cristina Cerqueira da Graça (FUNCAJU),  Etelvino de Oliveira 
Freitas (CREA/SE), José Wellington Costa (CREA/SE), José Queiroz da Costa Filho
(IAB/SE), Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Tasso Sampaio Nunes (ADEMI), Vera Lúcia 
Alves França (UFS), Antonio Carlos Carvalho (UFS), Leonilde Gomes da Silva Agra 
(Faculdade Pio X), Ana Maria de Souza Martins Farias (UNIT), Temisson José dos 
Santos (UNIT), Fernando José dos Santos (IBAMA), com a seguinte pauta: 1)
Leitura da Lei nº 2941 de 19 de julho de 2001; 2) Apresentação dos membros do 
Conselho; 3) Formulação de Metodologia do Trabalho; 4) Relatório de Atividades; 5) 
O que ocorrer. Passando ao item 1, a Presidente da Reunião, fez a leitura do 
documento, destacando as atribuições do Conselho e a responsabilidade dos seus 
membros na condução da política urbana do município. Em seguida o item 2, 
solicitou que cada membro se apresentasse informando à entidade que 
representava. O representante do CREA/SE Conselheiro Suplente, fez a observação 
de que apesar de não constar na lei que instituiu o CONDURB as atribuições 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relativas à isenção do IPTU e à transferência do direito de construir, ambas são da 
responsabilidade do Conselho, nos termos da Lei nº 042/2000. No item 3, sobre a 
metodologia do trabalho, foi apresentado como sugestão de posse solene, os dias 
28/11, 03/12 e 06/12, no período noturno a depender da agenda do Prefeito. Quanto 
ao regimento, a Presidente solicitou que as instituições apresentassem sugestões 
para a sua elaboração, destacando a hipótese de criação de câmaras setoriais para 
agilizar a imensa tarefa que tem pela frente. Em seguida a Secretária prestou contas 
das ações desenvolvidas pela Prefeitura: Por Decreto do Prefeito foi criado um 
Grupo de Trabalho para revisar o PDDU e Códigos, com participação de entidades 
da sociedade civil, além de órgãos da PMA. Concluídos os trabalhos, foi 
encaminhado ao Prefeito o relatório final, que está à disposição da população e do 
CONDURB. Foram então lidas as deliberações conclusivas do Grupo de Trabalho. 
Em seguida, a Presidente informou ao Conselho os resultados de uma pesquisa de 
opinião pública, que aferiu, junto à população  de Aracaju, seu nível de 
conhecimento sobre o PDDU e outros aspectos da gestão urbana. Destaca-se o 
nível de desconhecimento: Apenas 4% da população declarou conhecer o Plano 
Diretor. A Presidente também informou ao CONDURB sobre o programa Moradia 
Cidadã de política habitacional, e os primeiros estudos feitos na cidade para avaliar 
o déficit habitacional, bem como mapear os assentamentos subnormais, favelas e 
invasões. Os dois primeiros projetos de urbanização e regularização, são os da 
Coroa do Meio (que será apresentado em um seminário da SEDU/BID em Brasília) e 
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da Terra Dura (Bairro Santa Maria). Finalmente o Conselho foi informado da 
implantação dos Grupos de Trabalho previsto no PDDU: GEA. GPI, Resíduos 
Sólidos. Além destes, foi criado um Grupo de Trabalho interno à Prefeitura Municipal 
de Aracaju, para implantar o Geoprocessamento. O representante titular da OAB, se 
pronunciou colocando que os programas devem ser direcionados só para cidadãos 
aracajuanos. A Presidente colocou que a ação não é só para os aracajuanos, mas 
para o cidadão brasileiro, sem discriminação, mas ele tem razão quanto ao aspecto 
de controle das ocupações dos centros urbanos.  A representante da Procuradoria 
registrou que, a Procuradora Dra. Ângela solicitou que haja uma ação efetiva na 
área do meio ambiente.  O Professor da Universidade Federal de Sergipe sugeriu 
que fosse criado um órgão municipal de controle ambiental, e o representante do 
CREA/SE, colocou que não cabe ao Conselho, pois já existe o IBAMA e ADEMA 
que na realidade tem condições de deliberar sobre o meio ambiente da cidade. No 
que ocorrer, o representante do CREA/SE destacou a necessidade de levantamento 
de comparativo entre o PDDU e Estatuto da Cidade para o Conselho poder 
deliberar. Segundo o Suplente do CREA/SE a observação da Procuradora pode e 
deve ser analisada pelo Conselho já que é uma das suas atribuições se manifestar 
sobre as questões ambientais. Nada mais havendo a tratar, a Secretária declarou 
encerrada a reunião. Para constar eu, Eline Franco Sobral Oliveira, servindo de 
Secretária lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada será assinada por 
mim, e demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 14 de novembro de 2001

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

 Praça Gal. Valadão 341 3º andar – Centro – Aracaju-SE   CEP. 49010-520 

 (0xx79) 214-4591 / 214-2820 / 214-3862 E-mail:  planejamento@aracaju.se.gov.br 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E AMBIENTAL – CONDURB,
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2002. 
 

 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dois, foi realizada reunião  
do Conselho  Municipal de  Desenvolvimento  Urbano e  Ambiental (CONDURB),  
contando com a  presença dos seguintes membros: Ana  Lucy Cantanhede  Néri  
(SEPLAN), Yvette Bitencourt Martins(EMURB), Orlando Sérgio de Santana(SMTT)), 
João Freire Prado(SEFIN)), Tereza Cristina Cerqueira da Graça (FUNCAJU), Décio 
Carvalho de Aragão(IAB/SE), Nilton Vieira Lima(OAB-SE), Antônio José  Aboim 
Freire Castelo Branco (ADEMI), Vera Lúcia Alves França (UFS), Antônio José de 
Góis (Câmara de vereadores), o Conselheiro José Queiroz da Costa Filho (IAB-SE) 
justificou a sua ausência assim como o fizeram, Ângela Maria Matos (PGM), Jessé 
Cláudio de Lima Costa (SRH-SEPLANTEC), Etelvino Freitas (CREA-SE) e 
Fernando José dos Santos (IBAMA-SE), e , com a seguinte pauta: 1)Aprovação das 
atas anteriores; 2) Definição de tempo de reunião e pronunciamento dos 
Conselheiros, 3) Apreciação das justificativas de ausência; 4) Discussão dos 
Processos n°s 1924/2002, 2160/2002 e 1777/2002 – 2905/2002 (referentes ao 
Condomínio Residencial ômega); 5) O que ocorrer. O Conselheiro Antônio José 
Aboim solicitou o cancelamento da reunião por falta de quorum, não aceitando como 
justificação atraso de dez minutos da Conselheira Lígia Maria Mata de Ferreira 
Gomes (EMSURB). O Conselheiro Antônio Góis solicitou que a reunião fosse 
remarcada obedecendo a prazo estipulado pelo Regimento, sendo a mesma 
remarcada para o dia 10 de dezembro do corrente. Para constar, eu, Eline Franco 
Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e 
aprovada será assinada por mim, e  demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 26 de 
novembro de 2002.
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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
AMBIENTAL – CONDURB, REALIZADA EM 03
DE DEZEMBRO DE 2002. 

 
Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dois, foi realizada reunião 
extraordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 
(CONDURB), contando com a presença dos seguintes membros: Ana Lucy 
Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos (PGM), Lígia Maria Mata de 
Ferreira Gomes (EMSURB), Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), João Freire 
Prado (SEFIN), Tereza Cristina Cerqueira da Graça (FUNCAJU), José Wellingtom 
Costa (CREA-SE) José Queiroz da Costa Filho (IAB/SE), Nilton Vieira Lima (OAB-
SE), Antônio José Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI), Vera Lúcia Alves França 
(UFS), Ana Maria de Souza Martins Farias (UNIT), Fernando José dos Santos 
(IBAMA-SE), Antônio José de Góis (CÂMARA DE VEREADORES), e, com o único 
item de pauta a aprovação do Plano de Urbanização da Coroa do Meio, o projeto de 
urbanização da área e a proposta de ocupação da faixa circundante foram expostas 
ao Conselho, juntamente com o “Plano de Urbanização” os quais após discussão 
foram aprovadas por unanimidade dos membros presentes. Para constar, eu, Eline 
Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente ata que, depois 
de lida e aprovada será assinada por mim, e  demais pessoas presentes. Aracaju 
(SE), 03 de dezembro de 2002.
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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
AMBIENTAL – CONDURB, REALIZADA EM 10
DE DEZEMBRO DE 2002. 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dois, foi realizada reunião 
extraordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 
(CONDURB), contando com a presença dos seguintes membros: Ana Lucy 
Cantanhede Néri (SEPLAN), Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), Orlando 
Sérgio de Santana (SMTT), Tereza Cristina Cerqueira da Graça (FUNCAJU), Antônio 
José Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI), José Queiroz da Costa Filho (IAB-SE), 
Vera Lúcia Alves França (UFS), Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO 
X), os Conselheiros Antônio José de Góis (CÂMARA DE VEREADORES), Lígia 
Maria Mata de Ferreira Gomes (EMSURB), e Jessé Cláudio de Lima Costa (SRH-
SEPLANTEC), justificaram suas ausências, assim como o Conselheiro Etelvino 
Freitas (CREA-SE) e seu suplente José Wellington Costa (CREA-SE) também o 
fizeram como a Conselheira Ângela Maria Matos compareceu em horário posterior 
ao início da reunião em seguida chamada estabelecido no Regimento da qual 
constava a seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação da Atas anteriores; 2) Definição 
de tempo de reunião e pronunciamento dos Conselheiros; 3) Apreciação de 
ausências e de justificativas; 4) Discussão dos processos n° 1924/2002, 2160/2002, 
4048/2002, 1777/2002 e 2905/2002; 5) O que ocorrer. Após verificação de falta de 
quorum a reunião não foi realizada. Para constar, eu, Flávia dos Santos Andrade, 
servindo de Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada será 
assinada por mim e  demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 10 de dezembro de 
2002. 
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