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1 - O Grupo composto por repres
anteriormente analisado o processo 
o qual é integralmente reiterado. 
 
2 – Quanto a consultoria com espe
encontrado dificuldade de mapear 
encaminhamento do problema a O
ressaltando porém não haver dotaçã
até o presente momento. 
 
3 – O projeto de revisão das vias p
isolado e sim de todo município, dev
a exemplo do “Congresso da Cidade
 
4 – Propomos que o Conselho, a 
acordo com as atribuições que lhe
processo requer, para o que lembram
Operação Urbana de Interesse So
posteriormente analisado pelo Conse
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entantes da SEPLAN, EMURB E SMTT, havia 
e emitido parecer, já disponibilizado ao Conselho, 

cialista em Direito Urbano, temos a informar ter 
profissionais da área, para o que solicitamos o 
AB/SE a fim de propor uma solução definitiva; 
o orçamentária para contratação do especialista 

revistas no PDDU, por não se tratar de um caso 
e ser levado a um fórum de debate social amplo, 
”, recentemente convocado pelo Prefeito. 
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Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e três, 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 (Procuradoria Geral do Município), 
Lígia Maria Mata de Ferreira Gomes (EMSURB), Yvette Bitencourt Martins (EMURB), 
Claudia Maria Siqueira Ribeiro (SMTT), João Freire Prado (Secretaria de Finanças), 
Tereza Cristina Cerqueira da Graça (FUNCAJU),  José Queiroz da Costa Filho 
(IAB/SE), Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Antônio José Aboim Freire Castelo Branco 
(ADEMI), Vera Lúcia Alves França (UFS), Leonilde Gomes da Silva Agra 
(FACULDADE PIO X),  Fernando José dos Santos (IBAMA),  Antônio José de Góis 
(Câmara dos vereadores), Vera Regina Ferreira dos Santos (CREA) e contando com 
as presenças do Arquiteto José Augusto L. Barros,  do advogado Jorge Luiz Oliveira 
da Silva, com a seguinte pauta:1) Aprovação das Atas das reuniões anteriores; 2) 
Definição de tempo de reunião e pronunciamento dos Conselheiros; 3) Apreciação 
das justificativas de ausência; 4) Discussão de estratégias de alteração do Artigo 222, 
do PDDU; 5) Discussão do Artigo 80, parágrafo único do PDDU; 6) Apreciação de 
parecer dos seguintes processos:a) AIES (Processo n° 1924/2002 - Relatora Ana 
Nery); b) Cine Rio Branco (Processo n° 5779/2002 – Relatora Vera França); c) 
Condomínio Residencial Ômega (Processo n° 1777/2002 – Relator José Queiroz); d) 
Templo Casual Bar (Processo n° 4048/2002 – Relator Antônio José); e) Condomínio 
Bairro Atalaia (Processo n° 2816/2002 e 5595/2002 – Relator Wellington Costa; 7) O 
que ocorrer. Após verificação e acatamento do quorum, foi passado para o item um; 
onde foram aprovadas as atas das reuniões realizadas nos dias 08/10/2002, 
21/10/2002, 29/10/2002 e 26/11/2002. Com relação ao item 02, ficou definida a 
instituição de Instrução Normativa onde conste que as reuniões terão duração de 02 
horas, podendo ser prorrogadas por mais 30 (minutos) e que cada Conselheiro, usará 
da palavra no máximo duas vezes a cada item de pauta,com duração de até 3 (três) 
minutos por intervenção. O Conselheiro Antônio José solicitou que constasse em ata 
seu voto contrário ao assunto. Quanto ao item 03, ficou definido que as ausências 
justificadas até esta data estão acatadas pelo plenário, desde que não tenham sido 
justificadas várias reuniões de uma só vez. Ficou também definido que a tabela de 
presença seria reformulada pela Secretária do Conselho, a qual deve encaminhar 
ofício aos órgãos, solicitando a substituição dos Conselheiros que não tiveram a 
necessária presença de acordo com o regimento. A partir de tal decisão, a tabela 
deverá ser reiniciada e mantido o controle das presenças e justificativas de ausências 
pela Secretária. Ficou também decidido que posteriormente deve ser marcada uma 
reunião extraordinária para discussão do regimento interno do Conselho e da lei que o 
institui (lei n° 2941/001) tendo em vista, a constante ausência de alguns órgãos; o 
assunto do item 04 foi suspenso ficando o mesmo para ser discutido em reunião 
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posterior. Quanto ao item 05, ficou definido que devido a ausência de um efetivo 
Órgão de Desenvolvimento Urbano e Ambiental estruturado, os processos 
permaneceriam no Conselho, mesmo após 30 dias de seu recebimento. Para tal item, 
ficou ainda definido a criação de uma comissão composta pela OAB, ADEMI e CREA, 
com prazo de 30 dias para redigir minuta a ser discutida e assinada por todos os 
Conselheiros quanto à criação do órgão em pauta. Com relação ao item 06, a 
apreciação dos processos ficou assim definido: subitem a – foi relatado as 
incongruências existentes no PDDU e suas conseqüências relativas aos requerentes. 
Ficou definido que seria criada uma comissão composta pela EMURB, SMTT e 
SEPLAN, com prazo de 30 dias para apresentação no Conselho, de solução para o 
atual problema. A comissão, de acordo com o parecer da reunião SEPLAN/EMURB/ 
SMTT e PROCURADORIA, acatada pelo conselho deve ter consultoria em Direito 
Urbano, tal comissão terá também a incumbência posterior de verificar  o que não 
está adequado ao PDDU para respaldo em futura ação judicial. O documento  deverá 
ser objeto de discussão em reunião específica o qual, depois de discutido e aprovado 
deverá ser encaminhado ao Prefeito. Foi reiterada ainda a necessidade de 
estruturação do órgão anteriormente mencionado, bem como, a urgente necessidade 
de formalização de Câmaras Técnicas. No Subitem b – foi acatado o parecer da 
relatora, com voto contrário do representante da ADEMI. Foi solicitada a inserção no 
parecer da Relatora do Processo do Rio Branco, a destinação  de 35% da área total 
construída para uso público, no qual deve constar além dos ambientes apresentados 
um arquivo especial e um gabinete. Ficou determinado um prazo de 30 dias para os 
proprietários do  imóvel, apresentarem o projeto reformulado e que atenda inclusive a 
legislação, em especial no que diz respeito à acessibilidade. No Subitem c – foi 
relatado o processo, e solicitada ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de 
topografia, de reformulação do projeto, e de sua execução. Os Projetos devem ser 
reaprovados pelo Corpo de Bombeiros, tendo em vista que o objeto em discussão não 
sofreu deslocamento e sim acréscimo de área, sendo questionada ainda, sua locação 
em área de recuo e de uso público. A discussão versou sobre legislação e ocupação 
de recuo, aplicação de multas e da confirmação de existência de  área pública. Diante 
do quadro apresentado a representante do CREA solicitou vista ao processo. No 
Subitem d – foi relatado que a obra em discussão não afetaria a vizinhança 
(requerente do processo ora em discussão), devido ao tratamento acústico projetado 
e ao aluguel do terreno para estacionamento. Uma vez já tendo sido aprovada a lei 
que regulamenta o RIV, foi indeferido o parecer do relator e solicitado a apresentação 
de um Relatório de Impacto de Vizinhança pelo responsável do empreendimento. No 
Subitem e – foi transferida a discussão do processo para a próxima reunião devido ao 
adiantado da hora e a ausência justificada do representante titular do CREA relator do 
processo. No que ocorrer o Conselheiro Nilton Lima solicitou a inclusão na pauta do 
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processo por ele relatado na próxima reunião, e a Conselheira Ana Nery lembrou 
ainda a necessidade de conclusão do trabalho de elaboração dos procedimentos de 
análise de aprovação de processos pelo Conselho, o que ficou a ser tratado em 
reunião posterior.  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), 14 de janeiro de 2003. 
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Aos trinta e um dias de julho de dois mil e três, foi realizada reunião 
extraordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 
– CONDURB, contando com a presença dos seguintes membros: Maria Lúcia 
Falcón (SEPLAN), Ana Lúcia Cantenhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos 
(Procuradoria Geral do Município), Yvette Bitencourt Martins (EMURB), 
Orlando Sérgio de Santana (SMTT), João Freire Prado (Secretaria de Finanças), 
Tanit Álvares Bezerraz (FUNCAJU), José Queiroz da Costa Filho (IAB/SE), 
Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Antônio José Aboim Freire Castelo Branco 
(ADEMI), Vera Lúcia Alves França (UFS), Leonilde Gomes da Silva Agra 
(FACULDADE PIO X), Ana Maria de Souza Martins Farias (UNIT), Jagunharo 
Bezerra Góis (ITPS), Eliema Cardoso Pires da Rosa (SRH-SEPLANTEC), 
Antônio José de Góis (CÂMARA MUNICIPAL), Manoel Rezende Neto 
(IBAMA/SE). O Senhor José Wellington Costa (CREA)  teve sua ausência 
justificada. A reunião teve a seguinte pauta :1) Aprovação das Atas das reuniões 
anteriores (03/12, 10/12, 14/01/03); 2) Discussão e aprovação do Parecer do 
Processo nº 1777/2002 e 2905/2002  3) Discussão e aprovação do Parecer do 
Processo nº 2816/2202 e anexo 5595/2002; 4) Discussão e aprovação do Parecer 
do Processo nº 4048/2002; 5) Informativo sobre o andamento do Processo nº 
1924/2002; 6) Informativo sobre o andamento do Processo nº 5779/2002; 7) O 
que ocorrer. Após verificação e acatamento do quorum, foi passado para o item 
um; onde foram aprovadas as atas da reunião anterior, ressalvando na linha 20 o 
número do processo onde se lê 4048/02 leia-se 2160/00. Passando ao item 02, a 
arquiteta Vera reiterou o parecer do relator José Queiroz. Após intensa discussão, 
ressaltando-se que em seu final deverá constar ao invés de indeferente – 
sobrestamento, o parecer foi aprovado com voto contrário do Conselheiro 
Antônio José, devido ao relatório não ser conclusivo. Foi também definida a 
criação de uma Comissão para normatizar a questão de recuo, composta pelos 
Conselheiros José Queiroz, Vera Ferreira, Nilton Vieira e Yvette Bitencourt, 
sendo dado um prazo até a próxima reunião ordinária para discussão do mesmo e 
conseqüentemente finalização do processo. Quanto ao item 03 a conselheira Vera 
Ferreira procedeu a leitura do relato do Conselheiro titular do CREA/SE, relator 
do processo, ora substituído pela mesma, ressalvando que na data da elaboração o 
parecer do RIV (Relatório de Impacto Ambiental), ainda não era regulamentado, 
propondo a solicitação imediata do RIV uma vez que o mesmo já se encontra 
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regulamentado. O parecer foi aprovado com a devida atualização, no RIV deverá 
ser esclarecida a questão viária e o número de habitações que serão edificadas no 
loteamento. Passando para o item 04, o relator Conselheiro Nilton propôs que o 
mesmo seja analisado após definido o procedimento do item 02 de pauta, por se 
tratar de assunto semelhante, com a diferença desta obra não ter sido embargada. 
A comissão criada deverá dar uma solução para os dois processos, a ser discutida 
na próxima reunião. Tal decisão foi baseada no art. 37 do Regimento Interno do 
Conselho e aprovada pelos presentes. Quanto ao item 05, foi lido relato do grupo 
encarregado pelo Conselho para resolução do caso, o qual foi aprovado por 
unanimidade. Relativo ao item 06, foi informado que o interessado entregou na 
EMURB e no Conselho a nova proposta de projeto a qual deve ser encaminhada 
para analise à mesma relatora do processo inicial Prof. Vera França. No que 
ocorrer, o Conselheiro Antônio José, solicitou a revisão do Templo Casual Bar, 
conforme entendimento com a Presidente do Conselho. No que ocorrer os 
Conselheiros reivindicaram xerox de todos os pareceres e peças dos processos a 
serem analisadas, além de cobrar a efetiva estruturação do Conselho, incluindo 
local fixo apropriado. A Conselheira Vera Ferreira questionou a interpretação da 
Lei 58/02, revogação dos códigos em especial no que diz respeito a recuos, para o 
que foi informado que seria providenciado parecer formal à Procuradoria Geral 
do Município, uma vez não haver unanimidade de interpretação do assunto. O 
Conselheiro Nilton Vieira solicita que seja constado em ata, sua denuncia relativa 
a solicitação de inscrição na ENSURB para filmagem do Pré-caju, quando 
representando o requerente, foi atendido pelo Presidente Osvaldo, que negou a 
solicitação alegando problemas pessoais, e afirmando ainda que a concessão seria 
concedida a outros requerentes. Informou ainda que o requerente comprou 
camarotes particulares onde possibilitaria a filmagem, impedida pela colocação 
de outdoor pela ENSURB, o que levou o mesmo a ter que adquirir outro local 
para realizar sua filmagem. O conselheiro Nilton solicitou ainda para constar em 
ata sua solicitação de fornecimento de preço de passagem de coletivo pela SMTT, 
nos períodos de jan/84 até o presente momento. O que não foi discutido pelos 
presentes devido ao adiantado da hora.  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), 02 de abril de 2003. 
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Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e três, foi realizada reunião do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, 
contando com a presença dos seguintes membros: Ana Lucy Cantanhede Néri 
(SEPLAN), Ângela Maria Matos (Procuradoria Geral do Município), Ligia Maria 
Mata de Ferreira Gomes (EMSURB), Yvette Bitencourt Martins (EMURB), 
Orlando Sérgio de Santana (SMTT), João Freire Prado (Secretaria de Finanças), 
José Mário Santos Resende (FUNCAJU), José Queiroz da Costa Filho (IAB/SE), 
Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Antônio José Aboim Freire Castelo Branco 
(ADEMI), Vera Lúcia Alves França (UFS), Leonilde Gomes da Silva Agra 
(FACULDADE PIO X), Vera Regina Ferreira dos Santos (CREA), Eliema 
Cardoso Pires da Rosa (SRH/SEPLANTEC), Antônio José de Góis (Câmara dos 
Vereadores). A reunião teve a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da reunião 
realizada no dia 02 de abril de 2003; 2) Informe sobre o  Congresso da Cidade; 3) 
Aprovação dos Processos nºs. 1777 e 2905/2002 – Condomínio Ômega; 4) 
Aprovação do Processo nºs. 4048/2002; 5) Aprovação do Processo nº. 5779/2002, 
6) O que ocorrer. Após verificação e acatamento de quorum, a reunião foi 
iniciada pelo item 1 da pauta, com aprovação da ata da reunião realizada no dia 
02 de abril do corrente. Passando ao item 2, a Conselheira Ana Neri apresentou os 
objetivos, o cronograma e a forma de realização e organização do Congresso da 
Cidade, o que gerou protesto geral de todos os Conselheiros, em especial por ser 
o Conselho um órgão deliberativo que representa a Sociedade no processo de 
Gestão Urbana e Ambiental, como reza o art. 77 item 2º do PDDU, portanto não 
sujeito a homologação de fatos previamente definidos pelo executivo municipal, 
sendo o fato também considerado um desrespeito ao Conselho. Foram solicitadas 
mais informações acerca do evento e questionado se o mesmo atende as normas 
do Ministério das Cidades, bem como foi questionado se a pretensão é a mudança 
da legislação vigente para o que foi informado tratar-se de um indicativo para 
decisão do executivo municipal. O prazo de três meses para duração do evento foi 
considerado inviável, sendo sugerida a mudança da data para realização do inicio 
do evento, mesmo considerando os festejos juninos. O Conselheiro Góis solicitou 
constar em ata que o projeto do Congresso da Cidade apresentado não atende as 
normas em vigor. Além dos protestos formulados verbalmente e da decisão de 
não homologar o projeto, foi aprovado o documento que segue anexado a esta ata 
(anexo 1). Passando ao item 3, a Conselheira Ana Néri solicitou inversão de pauta 
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onde seria discutido previamente seu item 5, devido a constante solicitação do 
requerente em uma finalização do parecer, o que foi aprovado. Em discussão o 
processo nº 5779/2002 – Cine Rio Branco, a Conselheira Ana Néri solicitou 
parecer da Conselheira Ângela quanto legalidade da solicitação da parte do 
imóvel (35% da área construída) de forma que o Conselho não tome decisões que 
não possam ser cumpridas. A Conselheira Ângela, com base na legislação vigente 
informou que para os bens tombados e demolidos a Lei prevê multa de 50% do 
valor do imóvel, além da reconstituição do bem tombado. Após ampla discussão, 
foi aprovada a manutenção da doação de 35% da área a ser construída no imóvel 
em pauta, foi então lido e discutido o parecer da relatora, o qual foi aprovado com 
voto contrário apenas do Conselheiro Antonio José, e decidido ainda a aplicação 
imediata do art. 234 do PDDU e conseqüentemente multa prevista em lei. 
Passando aos itens 3 e 4 da pauta, a Secretária do Conselho informou que a 
Procuradoria Geral do Município  ainda não entregou o parecer solicitado acerca 
do assunto. O Conselheiro Nilton informou também não ter concluído o parecer 
da Comissão encarregada de analisar os processos, ficando a discussão 
prejudicada. Foi marcada uma reunião extraordinária para resolução final dos 
processos para o dia 12 de maio do corrente às 16 horas. No item o que ocorrer, a 
Conselheira Vera França pediu informações à Procuradoria sobre as interferências 
do PDDU e códigos vigentes. O Conselheiro Góis solicitou também que a Emurb 
forneça relação de todos os projetos que foram licenciados no período de 31 de 
dezembro de 2002 até o momento, o que foi aprovado pelos presentes. O 
Conselheiro solicitou ainda ao executivo municipal, as providencias necessárias à 
licitação para utilização da verba de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil 
reais) aprovada na Câmara dos Vereadores para revitalização do Rio Poxim. O 
que também foi aprovado pelos presentes. A Conselheira Yvette questionou sobre 
o encaminhamento dos processos ao Conselho e sobre a resposta do ofício 
encaminhado à Seplan pela Emurb acerca do assunto. A Conselheira Ana Néri 
informou desconhecer tal oficio, bem como afirmou que em reunião o Conselho 
decidiu se abster de analisar processos com carga legal a ele apenas até a 
publicação do Regimento Interno, portanto a partir de tal data os processos teriam 
que ser encaminhados ao mesmo. Não havendo nada mais a tratar, deu-se por 
encerrada a reunião. Para constar, eu, Eline Franco Sobral Oliveira, servindo de 
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Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por 
mim e demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 29 de abril de 2003. 
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Aos doze dias do mês de maio de dois mil e três, 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 
(Procuradoria Geral do Município),Orlando Sérgio de Santana (SMTT), João Freire Prado 
(Secretaria de Finanças), Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Vera Lúcia Alves França (UFS) e 
Vera Regina Ferreira dos Santos (CREA), José Queiroz da Costa Filho (IAB), Ivette 
Bittencourt Martins (EMURB), Antônio José de Góis, Leonilde Gomes da Silva Agra 
(Faculdade Pio X), Fernando José dos Santos (IBAMA). A reunião teve a seguinte pauta: 1) 
Aprovação do processo nº 1777/02 e 2905/02; 2) Aprovação do Processo 4048/02; 3) 
apreciação e aprovação da Minuta de Projeto de Lei Complementar referente ao PSH 
(Programa de subsídio a habitação de interesse social); 4) O que ocorrer. A conselheira Ana 
Néri (SEPLAN) propôs iniciar a reunião pelo item três da pauta pois o Conselheiro Nilton que 
é o Relator dos processos dos itens um e dois da pauta comunicou que chegaria atrasado a 
reunião. Passando ao item três da pauta, após análise e ampla discussão, a minuta de projeto de 
Lei complementar regulamentando o programa de subsídio a habitação de interesse social foi 
aprovada com complementações. O texto final da minuta é parte integrante desta ata, bem 
como será o objeto de resolução do Conselho. Passando aos itens um e dois, já com a presença 
do conselheiro Nilton, foi informado que a Procuradoria Geral do Município ainda não enviou 
o parecer anteriormente solicitado acerca do assunto, bem como o Conselheiro Nilton informou 
não estar de posse do parecer da comissão, ficando prejudicada a discussão dos processos, os 
quais serão discutidos na próxima reunião ordinária. No que ocorrer, o conselheiro Góis relatou 
sua preocupação com relação ao prazo de permanência dos processos no Conselho, propondo 
uma convocação de uma reunião extraordinária, a ser realizada em local apropriado, com 
tempo suficiente para discussão sobre o funcionamento do Conselho, em especial no que se diz 
respeito às condições mínimas de infra-estrutura, onde deverão ser previstas inclusive câmaras 
técnicas. Propôs ainda uma nova discussão relativa ao Regimento do Conselho. O Conselheiro 
Nilton lembra que Secretária informou que só convocaria novas reuniões quando tivesse um 
posicionamento do Excelentíssimo Senhor Prefeito quanto à estruturação do Conselho. A 
Conselheira Ângela propõe que a reunião proposta se transforme em um Seminário, onde pela 
manhã seja explicitado o papel do Conselho, suas atribuições, os limites de suas competência e 
atuação. Propôs ainda que seja realizado um treinamento sobre o Estatuto da cidade e o Plano 
Diretor de Aracaju. A Conselheira Vera Ferreira endossa o relato do conselheiro Góis e solicita 
que os documentos objeto de discussão sejam enviados previamente, o que foi também 
endossado pelos Conselheiros Queiroz e Nilton. Areunião proposta, a qual deve contar com a 
presença da secretária e também presidente do conselho, foi aprovada por unanimidade. O 
conselheiro Góis propôs a formação de uma comissão para viabilizar a proposta aprovada, a 
qual ficou composta pelos Conselheiros: Ângela Matos, Ana Néri, Fernando José e José 
Queiroz, sendo que este último informou que só poderá participar se não estiver viajando a 
trabalho. A comissão foi aprovada. O conselheiro Góis informou que os procedimentos do 
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Congresso da cidade estão em desacordo com o regimento da conferência nacional das cidades. 
A conselheira Vera França solicita cópia do regimento citado pelo Vereador e a conselheira 
Vera Ferreira solicita cópia do PDDU que contenham atribuições do conselho. 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), 12 de maio de 
2003. 
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Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e três, foi realizada reunião 
ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – 
CONDURB, contando com a presença dos seguintes membros: Ana Lucy 
Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos (Procuradoria Geral do 
Município),Orlando Sérgio de Santana (SMTT), João Freire Prado (Secretaria de 
Finanças), Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Vera Lúcia Alves França (UFS) e Vera 
Regina Ferreira dos Santos (CREA). Os conselheiros Anete Herminia Oliveira 
Pereira (EMURB), Ivette Bittencourt Martins (EMURB) e Antonio José Aboim 
Freire (ADEMI) tiveram sua ausência justificada. Foi questionada pelos presentes 
a data da convocação no ofício encaminhado, qual seja 17 de maio, embora nos 
demais documentos constem o dia da reunião como 27 de maio. A reunião teve a 
seguinte pauta: 1) Aprovação das Atas do dia 29/04 e 12/05/2003;2) Aprovação 
do Processo nº 1777/2002- Condomínio Residencial Ômega- Relator José 
Queiroz; 3) Aprovação do Processo nº 4048 – Construção de imóvel Residencial 
na Atalaia com avanço na área de recuo- Relator Nilton Lima;   4) Discussão e 
aprovação do processo nº 2816/2002 e 5595/2002- Condomínio Bairro Atalaia- 
Relator José Wellington Costa; 5) O que ocorrer. Ao ser verificada a falta de 
quorum após o tempo regularmente a reunião foi encerrada. 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. 
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Aos onze dias do mês de julho de dois mil e três, 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), Lígia 
Maria Mata de Ferreira Gomes (EMSURB), Yvette Bittencourt Martins (EMURB), 
Orlando Sérgio de Santana Vieira (SMTT), Vera Regina Ferreira Santos (CREA), Décio 
Carvalho de Aragão (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), Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO X), ITPS, 
Eliema Cardoso Pires da Rosa (SRH/SEPLANTEC), Antônio José de Góis (CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARACAJU), Ignez Melo Souto Maior (SEFIN), Tanit Álvares Bezerra 
(FUNCAJU).A reunião teve a seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata da reunião do dia 
27/05/2003; 2-Discussão sobre o documento de revogação dos códigos; 3- Processo nº 
2160/2000 – Templo Casual Bar – Relator: Antônio José Aboim; 4- Discussão e 
Aprovação do Processo nº 548/2003 – (Jardins)  Parcelamento Proposto – Relatora: Vera 
França; 5- Discussão e Aprovação do processo nº 2544/2003 – União Engenharia 
Construções Ltda. – Relator: João Prado; 6- Discussão e Aprovação do Processo nº 
2003/2003 – Makro Atacadista – Relator: Orlando Sérgio de Santana Vieira; 7- 
Discussão e Aprovação do Processo de nº 6079/2002 – Construção inicial do imóvel na 
Travessa Mariano Salmerom – Relatora: Ângela Matos, sendo que este último item  não 
foi discutido pois a relatora teve sua ausência justificada. Após verificação e acatamento 
do quorum, Ana Néri questionou aos conselheiros se eles concordavam com a inversão 
da pauta solicitada pela presidente do Conselho. Todos os membros, com exceção de 
Nilton Lima, concordaram com a inversão da pauta, desde que  a reunião só se encerrasse 
após a discussão de  todos os  itens , não importando a ordem. Devido a ausência da 
Conselheira Ângela Matos, a proposta para o Seminário será discutida na próxima 
reunião.Os Conselheiros Décio Aragão (IAB), Antônio Góis (CÂMARA MUNICIPAL), 
Lígia Maria (EMSURB) e Eliema (SRH/SEPLANTEC) justificaram suas ausências na 
reunião passada devido o desconhecimento da mesma, o que foi aprovado por 
unanimidade. A reunião foi iniciada pelo item 1 da pauta, com a aprovação da Ata da 
reunião do dia 27 de maio do corrente ano. Passando ao item 4, o processo nº 548/2003, a 
relatora Vera França diz que na proposta de parcelamento da empresa (Jardins) não há 
benefícios para o município e afirma que o parcelamento só deve ser aprovado se existir 
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uma compensação para a cidade. A conselheira sugere que essa compensação se dê 
através da urbanização das áreas verdes mencionadas na proposta, porém que  isso seja 
feito pela própria empresa e não pelo município. Ela sugere também que a Prefeitura 
escolha uma área de oito mil metros quadrados, onde a empresa ficaria responsável por 
sua urbanização, sendo que, preferencialmente, essa área fosse voltada a uma área de 
interesse social, pois assim existiria um maior benefício para cidade e seus habitantes. A 
Conselheira Ana Néri fala sobre o  problema da perda do número de vagas de 
estacionamento que a não aprovação dessa proposta pode causar à cidade. A conselheira 
Vera França explica que foi formada uma comissão de diversos órgãos da Prefeitura, os 
quais não tiveram um parecer conclusivo. O Conselheiro Antônio Góis propõe que a 
comissão composta por 4 órgãos - SEPLAN, SMTT, EMURB e EMSURB –  que dê o 
seu parecer para que seja depois analisado pelo conselho. Todos os conselheiros 
presentes concordam com a sugestão de Góis e  opta-se por aguardar o parecer da 
comissão. Os Conselheiros Nilton Lima, Antônio Góis e Vera Ferreira pedem vistas ao 
Processo. Passando ao item 6, sobre a Makro Atacadista, o relator Orlando Sérgio afirma 
que o processo foi analisado pela ADEMA e EMURB. O Conselheiro cita dois 
problemas: o primeiro é a geração de tráfego de carga pesada que a Makro iria causar e o 
segundo é o limite do terreno. Ele também menciona que documentação está incompleta 
pois há ausência do RIV. Após ampla discussão, os Conselheiros aprovaram a solicitação 
de RIV e o retorno de processo à EMURB. Passando ao item 3, processo nº 2160/2000, o 
solicitante requer o cancelamento do alvará de funcionamento do Templo Casual Bar. O 
relator Antônio José Aboim dá o seu parecer relatando que na época em que o bar em 
questão recebeu o alvará, a legislação só tinha como requisito o Plano Diretor, por isso 
não cabe o cancelamento do mesmo por falta de um documento que não era 
regulamentado, o RIV. Ele ratifica ainda o seu parecer ao lembrar aos seus colegas 
conselheiros que a lei não retroage para prejudicar ninguém, então concorda com o 
indeferimento do processo com base na legislação vigente na época.O conselheiro Décio 
Aragão diz que é a favor do parecer, porém faz uma ressalva para que seja garantido, 
inclusive após o início do funcionamento do bar, o nível de ruído admitido por lei.  O 
Conselheiro Antônio Góis posiciona-se de forma contrária ao parecer do relator e declara 
o seu voto: “Aprovo o cancelamento do alvará porque houve por parte da SMTT um 
equívoco do local liberado. Que deva responder quem favoreceu o parecer.” Já o Senhor 
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Nilton Lima, representante da OAB/SE no Conselho, mostra-se a favor do que foi dito 
pelo relator e também dá o seu voto declarado: “O Município por suas instâncias, órgãos, 
conselhos e autoridades at caterva costumam decidir ao gosto da emoção e interesses fora 
da lei e, à margem dela, causar prejuízos a terceiros e posteriormente são os cidadãos que 
pagarão pelos erros dessas pessoas que geralmente estarão fora de seus mandatos e 
cargos de comissão. A OAB, que aqui represento, por ser uma instituição que cuida da 
observância da Constituição e das demais leis do país, não pode ficar alheia a esse tipo de 
acontecimento presente na sociedade. Por acaso, este conselheiro e outras pessoas 
proprietárias de quarenta e dois lotes no Bairro de Atalaia, os tiveram invadidos por 
orientação de um Vereador que era amigo do Prefeito de Aracaju quando conseguiu uma 
liminar de reintegração de posse . O município ofereceu ao documento dizendo que os 
imóveis seriam objetos de interesse social o que caracterizava as desapropriações 
indiretas, e não pagam por esses imóveis. Posteriormente, em casos como o que agora se 
analisa e outros que acontecem na Av. Pedro Valadares, em que também autoridades não 
têm comprometimento com a legalidade, seus atos estão causando prejuízos à terceiros. 
Portanto, o caso como o presente em que em votação anterior houve um equívoco que 
agora se procura reparar, então a OAB vota para que seja indeferido o cancelamento do 
alvará.”A conselheira Yvette Bittencourt declara o seu voto de abstenção. Com a 
aprovação da maioria do Conselho, o processo é indeferido de acordo com o parecer do 
relator, sendo aprovada a inclusão feita pelo Arquiteto Décio. Passando ao item 5, 
processo nº 2544/2003, a União Engenharia Construções Ltda. solicita a construção 
inicial de um condomínio vertical, situado na Rua Maria Pastora, Bairro Farolândia, 
denominado “Baia Azul”, o qual será financiado programa oficial (Imóvel na planta da 
casa). O órgão licenciador neste processo, a EMURB, faz algumas restrições ditas no 
parecer do Relator João Prado, que teve sua ausência justificada e foi substituído pela 
suplente Ignez Melo. Neste relatório o conselheiro João diz que deve admitir-se o 
enquadramento do imóvel como habitação proletária de acordo com a lei 13/66 e 19/66, 
como forma de adaptação da legislação aos dias de hoje, o que foi motivo de protesto 
entre os membros do conselho já que eles não  consideram uma moradia de oitenta 
metros quadrados como popular, como diz a lei vigente. Há também a questão da renda 
prevista para a família que participativa do programa qual seja até 4.500 reais, o que 
segundo os conselheiros não pode ser considerado um salário do  proletariado em nosso 
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país. Em outro ponto, o relator não concorda com as dimensões dos quartos propostas no 
projeto e define os valores ideais: pelo menos um quarto com nove metros quadrados e os 
demais com no mínimo oito metros quadrados.Os conselheiros concordaram com essas 
dimensões. Foi objeto de discussão também a altura superior a oito metros, que no 
parecer consta como item que necessita de autorização do COMAR. Os membros do 
Conselho aprovaram essa decisão. Já na questão dos elevadores, o Relator diz que deve 
solicitar-se parecer de profissional habilitado não vinculado ao empreendedor e/ou as 
empresas fornecedoras do equipamento relativo aos parâmetros técnicos adequados, que 
deve informar se há necessidade de um ou dois elevadores. Entretanto, a maioria dos 
membros do Conselho não acatou essa proposta e sim o cumprimento da legislação 
vigente: dois elevadores.O parecer do Relator é aprovado em parte bem como a definição 
da elaboração de uma proposta que regulamente a matéria. E finalizando a Reunião, 
começa a discussão sobre o segundo item da pauta, a revogação dos códigos. Décio, 
representante do IAB e Vera, do CREA, colocaram a importância de discutir o assunto 
devido ao impacto causado com os profissionais da área. Foi vista uma fita com a 
entrevista do Conselheiro Antônio José Aboim à TV CIDADE, em que demonstrou-se 
insatisfeito com esse documento de revogação feito pela Câmara de Vereadores, pois 
afirma que o mesmo causa um vazio legislativo e acaba retrocedendo ao Código de 1966. 
O Vereador Antônio Góis, representante da Câmara no Conselho, não concorda com a 
opinião do seu colega conselheiro, trazendo à reunião uma nota de esclarecimento  à 
comunidade que foi lida pela Conselheira Ana Néri e aprovada pelo Conselho com 
algumas ressalvas que serão destacadas em negrito no texto. Primeira ressalva: “O 
Conselho de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, órgão de representação da sociedade 
no processo de gestão urbana do município, regulamentado através da Lei 2941/01, 
aprovou através da Resolução n°02 Minuta de Projeto de Lei revogando os Códigos em 
pauta, revigorando as anteriores até aprovação de nova legislação em tempo hábil”. 
Segunda ressalva: “Foi publicado em julho de 2001 o Estatuto da Cidade, lei federal que 
obriga  a adequação das Leis Municipais  à Lei Federal, o que não ocorreu até a presente 
data porque a Câmara rejeitou 3 vezes o projeto que revoga o art. 222 da L.O, 
apresentado pelo vereador Antônio Góis”. Terceira e última ressalva: “O vereador 
Marcélio Bonfim denunciou formalmente ao Ministério Público, o procedimento 
irregular de aprovação e sanção dos códigos na gestão anterior, que foram aprovados 
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como Leis Ordinárias na Câmara e transformadas em Leis Complementares na Prefeitura 
Municipal de Aracaju para atender o que determina a Lei Orgânica de Aracaju e o 
PDDU.” Depois da aprovação dessa  nota, os membros do Conselho concordaram em  
encaminhar ao Prefeito um ofício solicitando a formação de uma comissão para elaborar 
os novos códigos  que tem um prazo de trinta dias para iniciar seus trabalhos.Foi 
solicitada que a pauta da próxima reunião ordinária seja a mesma do dia vinte e sete de 
maio do corrente ano, que não se realizou pela falta de quorum. Foram ainda reiteradas 
solicitações de informação sobre o encaminhamento de ofício ao Prefeito em função dos 
termos de Referência do Poxim e a listagem dos processos licenciados pela EMURB 
entre dezembro de dois mil e dois e maio de dois mil e três. Não havendo então, mais 
nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião. 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 as demais pessoas presentes. Aracaju (SE), onze de julho  de 
dois mil e três.
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Aos trinta e um dias de julho de dois mil e três, foi realizada reunião extraordinária do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos 
seguintes membros: Maria Lúcia Falcón (SEPLAN), Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela 
Maria Matos (Procuradoria Geral do Município), Yvette Bitencourt Martins (EMURB), Orlando Sérgio 
Vieira (SMTT), João Freire Prado (Secretaria de Finanças), Tanit Álvares Bezerra (FUNCAJU), José 
Queiroz da Costa Filho (IAB/SE), Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Antônio José Aboim Freire Castelo 
Branco (ADEMI), Vera Lúcia Alves França (UFS), Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO 
X), Ana Maria de Souza Martins Farias (UNIT), Jagunharo Bezerra Góis (ITPS), Eliema Cardoso Pires 
da Rosa (SRH-SEPLANTEC), Antônio José de Góis (CÂMARA MUNICIPAL), Manoel Rezende Neto 
(IBAMA/SE). O Senhor José Wellington Costa (CREA)  teve sua ausência justificada. A reunião teve a 
seguinte pauta: 1) Aprovação das Atas das reuniões dos dias 29/04, 12/05 e 11/07/2003; 2) Parecer da 
Presidente “ad referendum” sobre o Processo nº 2003/2003 - Makro Atacadista; 3) Minuta do Decreto 
regulamentando análise do RIV; 4) Informe sobre os Jeton ao CONDURB; 5) Aprovação do Processo 
n° 1777/2002 – Condomínio Residencial Ômega – Relator: José Queiroz; 6) Aprovação  do Processo n° 
4048/2003 – Construção de Imóvel Residencial na Atalaia com avanço na área de recuo – Relator: 
Nilton Lima ; 7) Aprovação do Processo n° 5779/2002 – Definição do valor da Aplicação da multa – 
relatora: Vera França; 8) Discussão e Aprovação do Processo n° 548/03 – Relator : Vera França; 9) 
Discussão e Aprovação do Processo n° 2816/02 e 5595/02 – Condomínio Bairro Atalaia - Relator: Jose 
Wellington Costa; 10) Analise do Processo 2544 – União Engenharia – Relator:João Prado; 11) O que 
ocorrer .  Após verificação e acatamento do quorum, passou-se ao item um, sendo aprovadas as Atas das 
reuniões anteriores, ressalvando na linha 20, da Ata de 11/07/03, o número do processo onde se lê 
4048/02 leia-se 2160/00. Antes de começar a discussão sobre a pauta, os membros do Conselho falaram 
sobre a estruturação do mesmo. O Vereador Antônio Góis diz que essa estruturação deve ser feita o 
quanto antes, e o conselheiro Nilton Lima fala, que na sua concepção, há um artigo da Lei Orgânica que 
proíbe o Jeton e afirma, junto ao Conselheiro Góis, que deve haver uma mudança nessa Lei a fim de que 
se estabeleça Jeton para os membros desse Conselho. A Presidente sugere que seja feita a alteração do  
regimento. O Vereador Góis comenta sobre a importância da presença da Presidente titular nas reuniões, 
em função do relacionamento com o Órgão de planejamento, bem como o Executivo em geral. Dra. 
Lúcia afirma não ter sido em omissa em momento nenhum devido ao assessoramento de Eline Franco, 
Secretária Executiva desse Conselho e da sua Suplente Ana Lucy Néri. O Conselheiro Antônio José 
Aboim pede para que se registre a sua indignação com os procedimentos esdrúxulos realizados quando a 
Secretária não está presente, acusando que há um tratamento especial ao Vereador Antônio Góis. O 
Vereador se defende dizendo que não concorda com o julgamento do colega, lembrando que ele faz 
questão da presença da titular na reunião.  Passando, então, ao 2º item da pauta, foi discutido o parecer 
da Presidente, Lúcia Falcón, sobre o Processo nº 2003/03 – Makro Atacadista. O Conselheiro Antônio 
Góis posicionou-se contrário a este parecer. Depois da leitura e de ampla discussão sobre o assunto, o 
parecer foi aprovado. O vereador Góis solicita que seja encaminhada a lista dos processos da COURB 
antes da próxima reunião. O Conselheiro pede, também, lista com  todos os processos antes da 
regulamentação do RIV e questiona sobre o ofício do POXIM, que o mesmo requereu em reunião 
anterior, solicitando ao Prefeito a licitação dos trabalhos. No item 3, a Minuta de Decreto 
regulamentando a analise do RIV, a Secretária Lúcia Falcón observou a Lei nº 3.058 e propôs a 
regulamentação de sua análise, fazendo, então, a leitura do documento. Iniciada a discussão sobre o 
assunto,  a Conselheira Vera Lucia sugere que seja feita uma reunião extraordinária com esse único 
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tópico em pauta. Fica, então, marcada uma reunião para o dia 06/08/03 (quarta-feira). Passando ao item 
4, aprovação de Jeton no CONDURB, a Conselheira Lúcia Falcón questiona os Conselheiros sobre esse 
tópico, no sentido de chegar a um acordo sobre a existência ou não do Jeton nesse Conselho. O 
Vereador Antônio Góis sugere que essa matéria seja discutida no Seminário, para que haja uma análise 
mais elaborada da mesma. Após ampla altercação sobre o assunto, começa uma votação para decidir se 
deve se esperar pelo Seminário, ou se há aprovação imediata do projeto. O Conselheiro Antônio Góis 
declara seu voto, dizendo que é necessária uma discussão mais ampla sobre o assunto, pois de nada 
adianta a pressa, já que precisa da Lei do Executivo e aprovação na Câmara, onde o processo pode ser 
retardado. O Conselheiro Manoel Rezende, representante do IBAMA/SE no Conselho, posicionou-se a 
favor do Vereador, e votou pela espera do Seminário. Os Conselheiros José Queiroz, Representante do 
CREA/SE, e Vera Lúcia, representante da UFS, votaram contra as duas medidas. A conselheira Ana 
Maria, representante da UNIT no Conselho, tem o seu voto de abstenção. A Conselheira Ângela Matos 
vota a favor dizendo que a Lei Orgânica só veta o Jeton em primeira instância e o Conselho aqui 
presente pertence à segunda instância, o que torna o Jeton legal.  A maioria dos membros presentes 
votaram pela aprovação imediata do Jeton, e, a partir disso, serão tomadas as providências legais 
necessárias. O item 5 refere-se ao Condomínio Residencial Omega – Processo nº 1777/02.  Esta obra foi 
notificada, embargada e continuou a ser construída contrariando as ordens recebidas. O Conselheiro 
José Queiroz fala do seu parecer sobre o Processo, e diz que foi formada uma comissão composta pela  
EMURB, CREA e OAB, para que após discussão, um parecer fosse elaborado em resposta ao 
CONDURB. O representante da OAB, Nilton Lima, faz a leitura desse parecer. A sugestão dessa 
Comissão é que haja uma penalização através da adequação, demolição e aplicação de multa dita no 
Código Tributário, que deve ser repassada à Procuradoria. A Conselheira Yvette Bittencourt, 
representante da EMURB, acrescenta que existe uma multa pelo embargo da obra, no valor de 298 reais 
por dia. A Presidente do Conselho dá início a uma votação para aprovação do parecer da comissão. O 
Conselheiro José Queiroz tem voto de abstenção devido a algumas pendências em seu parecer. Todos os 
outros membros do Conselho votam a favor do parecer da comissão. Determina-se , então, a aprovação 
dessas medidas. Passando ao item 6 da pauta, Processo nº 4048/03 sobre construção de imóvel 
residencial na Atalaia com avanço na área de recuo. A obra foi notificada após construção. Como se 
trata do mesmo problema do item anterior, a solução é a mesma, pois , se assim não fosse, haveria uma 
incoerência por parte dos membros desse Conselho. Então cabe adequação, demolição e aplicação de 
multa. A decisão é unânime. O Vereador Antônio Góis fala que se deve abrir um processo contra os 
responsáveis técnicos das obras, pois eles, no exercício da sua função, teriam a obrigação de verificar 
esse avanço na área de recuo. O Conselheiro Antônio José Aboim faz uma ressalva no sentido de que 
deveria haver uma certa restrição nos casos analisados por esse Conselho, pois o grande interesse são os 
casos de maior repercussão e polêmicos, que necessitam de uma analise mais bem elaborada para sua 
resolução. Ele fala também que o Conselho não tem como resolver todos os casos enviados. A partir 
desse comentário, dá-se início a uma discussão na qual fica resolvido que esse será o 2º item da pauta da 
reunião extraordinária do dia 06 de agosto: atribuições passíveis de delegação de competência a 
COURB. O item 7 trata do Processo n º 5779/02 – definição do valor da multa do Cine Rio Branco. 
Esse processo foi indeferido pelo Conselho devido ao limite do terreno e ao pequeno acesso para o 
público definido no projeto. A Conselheira Vera França, relatora do processo, diz que houve um acordo 
firmado com a Secretaria de Cultura do Estado, no qual há algumas solicitações para o projeto ser 
aprovado. Apesar desse acordo, o projeto retornou sem atender essas modificações, com apenas uma 
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ligeira mudança da fachada. Então, a EMURB repassou esse projeto para o Conselho com a solicitação 
do valor da multa  a ser aplicada. Fica decidido que o valor da multa não é assunto de discussão para o 
Conselho, devendo a definição desse valor estar de acordo com o que diz a Lei correspondente. 
Passando para o item 8 – Processo nº 548/03 (Jardins) - , a Professora Vera Lúcia fala sobre o seu 
parecer lido na reunião do dia 11/07 e lê o parecer dos órgãos que formaram uma comissão (SMTT, 
SEPLAN, EMURB e EMSURB). O Conselheiro Antônio José Aboim, representante da ADEMI no 
CONDURB,  diz que o mapa feito pela SMTT não está em boas condições para ser avaliado e pede 
vistas ao processo. A Secretária de Planejamento, Lúcia Falcón, adverte os Conselheiros em relação à 
restrição do nº de vistas que se pode pedir no processo e o prazo para que isso seja feito. Ela sugere que 
este assunto entre na pauta do Seminário. Nilton Lima e Antônio Góis, que pediram vistas ao processo 
na reunião anterior, mencionaram não ter expirado o prazo de 15 dias para os dois. Antônio José Aboim 
retira seu pedido de vista, e pede uma cópia do processo para que não atrase a resolução do mesmo. 
Decide-se, então, que esse tópico constará na pauta da próxima reunião ordinária, a fim de que se 
chegue a uma decisão final. No item 9, – processo nº 2816/02 e 5595/02, Condomínio Bairro Atalaia - a 
discussão foi prejudicada devido à ausência do seu relator, o Conselheiro Jose Wellington Costa. No  
caso citado não cabe RIV, uma vez que não era regulamentado na época. Entretanto, todos os membros 
do Conselho concordaram que, embora não se possa exigir o RIV, devem ser observadas as notificações 
expressas no parecer do relator e, acima de tudo, a Lei. Passando ao item 10, – analise do processo nº 
2544/03, União Engenharia – ficou decidida na reunião anterior a aprovação do parecer do relator João 
Prado, exceto na questão dos elevadores  que, na opinião dos Membros do Conselho, o melhor seria 
obedecer ao que consta na lei: 2 elevadores. Entretanto, a empresa em questão recorreu dessa decisão 
alegando que o projeto tem uma proposta de moradia para famílias de baixa renda, e que o acréscimo de 
mais um elevador aumentaria muito as despesas da obra, o que resultaria no aumento do valor do 
imóvel. Dessa maneira, segundo a União Engenharia, não seria possível a aquisição desse imóvel pelas 
pessoas visadas no projeto. Então, a empresa pede que seja feito um estudo de tráfego por um técnico 
especialista no assunto, e lembra também que já existem outros prédios na cidade com essas 
características e apenas um elevador. O vereador Góis  posiciona-se de acordo com a Lei, 2 elevadores, 
e questiona a possibilidade de recurso para esses casos, porém os seus colegas Conselheiros dizem que 
por ser um fato omisso é permitido. O advogado Nilton Lima lê para todos a Lei e diz que esta deve ser 
cumprida. A Conselheira Vera propõe a aprovação do estudo técnico proposto pela empresa, e pelo 
Relator João Prado em seu parecer.  Antonio Góis lembra que a decisão caberá a todo e qualquer caso, 
nas mesmas condições, pois está se criando jurisdição. Após uma extensa discussão sobre o assunto, os 
Conselheiros resolveram aprovar um estudo técnico feito por um especialista, e aguardar o resultado 
desse estudo para resolução  do processo. Finalizando com o item 11, – o que ocorrer – dois processos 
foram aprovados com unanimidade de votos: 3412/2003, Relatora Ana Néri e 3035/2003, Relatora 
Leonilde Gomes Agra. A Professora Vera Lucia propõe que o CONDURB, financiado pela Secretaria 
de Planejamento, solicite a presença de 1 ou 2 membros para o Encontro Norte  e Nordeste de 
Municípios para o Meio Ambiente em João Pessoa nos dias 13, 14 e 15 do mês de agosto do ano 
corrente. Quase todos os membros se dispõem a ir, mas opta-se pelas Conselheiras Vera Lucia e 
Leonilde Gomes. A Presidente do Conselho se compromete em mandar um oficio solicitando aos 
respectivos órgãos que possam financiar a diária e estada no evento para: Antonio Góis (CAMARA 
MUNICIPAL), Ana Maria de Sousa Martins (UNIT), Ângela Matos (PGM) e Yvette Bittencourt 
(EMURB). O Conselheiro Antonio Góis fala sobre o Fórum Ambiental que a Petrobrás esta 
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promovendo nos dias 06, 07 e 08 de agosto desse ano e a Secretaria se oferece para tentar conseguir 
vagas para todos os Conselheiros, sem que haja custo para os mesmos. Não havendo mais nada a tratar, 
então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de 
lida e aprovada, será assinada por mim e as demais pessoas presentes. Aracaju (SE), trinta e um de julho 
de dois mil e três.        



 
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 06 DE AGOSTO DE 2003. 
 

Aos seis dias de agosto de dois mil e três, foi realizada reunião extraordinária do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos seguintes membros: 
Maria Lúcia Falcón (SEPLAN), Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos 
(Procuradoria Geral do Município),  Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), Orlando Sérgio Vieira 
(SMTT), João Freire Prado (Secretaria de Finanças), Décio Carvalho de Aragão (IAB/SE), Nilton Vieira 
Lima (OAB/SE), Antônio José Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI), Vera Lúcia Alves França 
(UFS), Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO X), Ana Maria de Souza Martins Farias 
(UNIT), Antônio José de Góis (CÂMARA MUNICIPAL), Manoel Rezende Neto (IBAMA/SE), Vera 
Regina Ferreira Santos (CREA). A reunião teve a seguinte pauta: 1) Aprovação da Minuta de Decreto 
do RIV; 2) Atribuições passíveis de delegação de competências a COURB. Após verificação e 
acatamento do quorum, a reunião começa pelo item um. A Presidente do Conselho faz uma breve 
explanação sobre o assunto, pois a proposta foi previamente entregue aos Conselheiros para que todos 
lessem e pudessem opinar de forma consciente. Dra. Lúcia diz que esse Decreto é um processo 
operacional, que visa facilitar o procedimento da COURB na liberação de obras, e das empresas e 
cidadãos interessados. A Conselheira Vera Regina questiona sobre o art. 1º § 1, relatando que, de acordo 
com a lei, não poderia ser apenas um único técnico para elaboração desse documento como também 
para sua análise. Ela sugere que deveria haver vários técnicos que tivessem uma habilitação profissional 
correspondente ao objeto do trabalho. Dra. Lúcia Falcón diz que a idéia de um único responsável seria a 
designação, por Portaria, de um técnico na COURB responsável por cada caso, porém no texto do 
documento não há impedimento para que seja feita uma consulta com outros profissionais das áreas 
especializados. A conselheira Ana Maria (UNIT) sugere uma modificação no texto desse inciso, que é 
acatada por seus colegas e transcrita para esta Ata: “O RIV deverá ser analisado por técnicos de nível 
superior, com habilitação profissional compatível com o projeto analisado, designado por portaria 
interna do órgão responsável”. A Conselheira Vera França faz um apontamento sobre o enunciado do 
Decreto, a respeito da palavra Elaboração que, em sua opinião, foi erroneamente utilizada. Ela sugere a 
alteração dessa palavra para Análise. Todos os membros concordam e então é feita a modificação. 
Ainda sobre esse tópico, o Conselheiro Antônio Góis menciona que a Lei do RIV já é um regulamento e 
diz que há uma contradição demonstrada pelo artigo 1º do Decreto e o § 3 do art. 2º da Lei. Isto é, basta 
apenas uma Portaria do órgão, já que a Lei é auto aplicável. Vera, conselheira do CREA,  em consenso 
com o IAB/SE, concorda com o Vereador dizendo que a Lei é muito clara e se auto regulamenta, e o 
documento deve ser uma Portaria que regulamentasse a Análise de procedimento do RIV. A Presidente 
do CONDURB afirma que por envolver dois órgãos não cabe a sugestão de Góis da Portaria. Ana Maria 
(UNIT) concorda com os colegas, entretanto, diz que vale fazer a regulamentação já que, nos dias 
atuais, tudo passa por fluxo e refluxo político, e se hoje a Prefeitura Municipal de Aracaju é 
democrática, não se sabe até quando. Então deve ser feita uma regulamentação porque, assim sendo, em 
qualquer instância, em qualquer Gestão que esteja ela será seguida, pois já está contemplada. Góis  
afirma que um Decreto não daria essa garantia dita pela colega Conselheira, pois não é permanente. 
Nilton Lima (OAB) sugere que entidades mais técnicas (CREA, IAB)  façam um levantamento do que 
for omisso na Lei, e encaminhe à Câmara Municipal um Projeto de Lei visando à complementação da 
mesma. Vera Regina diz que a questão não é tanto o que tem que ser acrescentado, e sim um 
encaminhamento legal, de processo administrativo, com tudo aquilo que foi discutido até então. Ela 
também aponta que o CONDURB pelo Decreto, no § parágrafo 3º do art. 2º, é 3º instância e de acordo 
com o PDDU é 2ª instância. A Presidente sugere que seja feita a exclusão desse parágrafo e os 
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Conselheiros concordam com a sugestão. O Conselheiro Góis fala sobre outro problema, pois ao seu 
ver, o art. 6º da Lei nº 3.058, resume o próprio Decreto (questão de garantia de participação popular). 
Ou seja, cria mais burocracia, pois é repetitivo e poderia ser mais amplo. Dra. Lúcia diz que esse 
Decreto foi feito baseado na Lei, propondo torna-la mais prática. O Sr. Orlando Sérgio (SMTT), diz que 
o RIV deve ser um procedimento prévio.Vera Regina concorda que deve ser feita uma análise prévia do 
projeto, mas não deve ser expedido alvará, ou seja, o projeto só deve vir ao CONDURB já com o RIV 
para então ser  expedido o alvará de licenciamento. A Conselheira Anete Hermínia fala que deve ser 
feito um esforço para sair o Decreto, pois os problemas se acumulam na COURB e o mesmo servirá 
como norma importante para agilização dos Processos. Ela reclama do funcionamento do Conselho que 
na prática não está sendo de grande ajuda. O membro do Conselho Antônio José Aboim, pede desculpa 
pelo atraso e solicita, sob o ponto de vista de construção, que a estrutura do RIV não seja mais um 
entrave na aprovação dos projetos, pois senão não haverá mais obras na cidade. Ele diz ter enviado as 
construtoras um documento proveniente do Presidente Lula sobre entrave na cadeia de construção civil. 
Ele fala também que à resposta para isso são os problemas na Legislação e posiciona-se totalmente a 
favor de Anete. Góis sugere que só vão para o Conselho os casos que a Legislação não contemplar. Vera 
França (UFS) diz que ninguém tem a intenção de atrapalhar os procedimentos da EMURB (COURB), 
mas já ocorreram anteriormente votações equivocadas, então tudo deve ser feito de maneira mais clara 
possível e isto acarreta tempo. Nilton diz que a 1ª coisa a ser solicitada é uma Carta Consulta a 
EMURB, onde seriam definidas as diretrizes. Anete questiona à Presidente sobre o problema das 
instâncias, acima citado, e a Presidente do Conselho afirma que a 1ª instância seria a EMURB e a 2ª, o 
CONDURB. Após toda esse discussão começa uma votação sobre as modificações e aprovação da 
Minuta. Ângela Matos (PGM) e Antônio José (ADEMI) têm voto de abstenção. Todos os outros 
Conselheiros presentes aprovam as alterações: a mudança do enunciado e do § parágrafo 1 do art. 2º, e a 
exclusão do § parágrafo3 do art. 2º. Fica, então, aprovada a Minuta do Decreto do RIV e será feita uma 
Resolução pela Presidente do Conselho a ser publicada: RESOLUÇÃO N° 006/2003 

 
 
 
 

APROVA A MINUTA DE DECRETO QUE REGULAMENTA A ANÁLISE DO RIV –
RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, ESTABELECIDO PELA LEI N.º 3.058 DE
28/11/2002

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL – 
CONDURB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 77, 78 e seus incisos, da Lei 
Complementar n° 042 de 04 de outubro de 2000, e, 
Considerando a decisão tomada na Reunião do dia 06 de agosto de 2003, 
RESOLVE: 
Aprovar minuta de Decreto que regulamenta a análise do RIV – Relatório de Impacto de Vizinhança, 
estabelecido pela lei n.º 3.058 de 28/11/2003. 
 
Aracaju (SE), 06 de agosto de 2003 
 
Maria Lúcia de Oliveira Falcón 
 Presidente do CONDURB 
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 Deve-se constar que será feita uma Carta Consulta, procedimento interno da EMURB por Portaria da 
COURB. Passamos, então ao 2º item da pauta: delegação de competência a COURB. Na última reunião 
foi lida uma proposta da COURB, requisitada pelo CONDURB,  para delegação de poderes à empresa, 
que tem como objetivo evitar que todos os processos passem pelo Conselho e aqueles que se 
enquadrassem na Lei, possam ser resolvidos pela própria EMURB. Algumas sugestões foram feitas, e 
este novo documento acabara de ser entregue aos Conselheiros. A Conselheira Anete Hermínia 
(EMURB) fala que essa proposta foi feita para atender pedido do CONDURB em reuniões anteriores e 
visa facilitar o trabalho e os prazos tanto da EMURB/COURB, quanto do Conselho. A Conselheira Ana 
Néri diz que a proposta de Delegação de Competência já havia sido iniciado pelos Conselheiros, mas 
não teve finalização pois nas reuniões marcadas para discutir esse assunto não se obtinha quorum. 
Então, pediu-se a cada Conselheiro para enviar uma proposta escrita, mas só a EMURB assim fez. Ela 
ratifica o que foi dito pela Conselheira Anete, pois não há condições para o Conselho analisar tantos 
processos. O Vereador Antônio Góis diz que concorda com a proposta da EMURB, mas que antes do 
Conselho aprova-la, deve se reunir para criar critérios dessa Delegação. Dra. Lúcia lembra que um 
trabalho como esse levaria tempo para ser concretizado, e devido à pressa que se tem para uma 
definição, isso não seria possível.  Ela sugere que a EMURB faça uma planilha, tipo uma tabela, que 
especificasse os projetos e os seus respectivos procedimentos utilizados no dia-dia pela Empresa. A 
Conselheira representante da EMURB alega não haver condições de fazer essa planilha em tempo hábil, 
a não ser com a ajuda da SEPLAN, devido ao trabalho acumulado existente.  Para Góis só deveria vir ao 
CONDURB o que não fosse previsto pela Lei. Anete narra  o desgaste das reuniões do Conselho, que 
não conseguem produzir respostas e ajuda efetiva, e diz que vai encaminhar ao Conselho todos os 
processos que tiverem carga legal se não houver delegação de competência. O Conselheiro Antônio José 
diz está apreciando a posição da colega Anete, pois é tudo que ele já vinha dizendo nas reuniões, só que 
agora na prática. Ele propõe um trabalho de imediato, que é uma Carta expressa ao Prefeito, solicitando 
uma melhor estruturação da COURB e o apoio de ordem técnica para que ela possa cumprir melhor o 
seu trabalho, prestando um efetivo serviço a Comunidade. Dra. Lúcia diz que a planilha há pouco 
sugerida, com os 70 usos previstos e com o enquadramento deles, ajudaria a padronizar os 
procedimentos adotados. Caberia neste caso uma ajuda de um Consultor financiado pela verba do 
PNAFM. Ela sugere marcar uma reunião para definir-se essa planilha. Góis diz outra vez que, em sua 
opinião, o que for contemplado pela Lei não devia vir para o Conselho e sugere que seja feito um ofício 
ao Prefeito informando todas as decisões dessa reunião. A Presidente do Conselho começa a votação, 
questionando aos Conselheiros se eles votam por esperar a Planilha, condicionando a Delegação a 
mesma, ou aprovam a Delegação desde já. O Conselheiro Nilton Lima (OAB) vota contra a Delegação 
de poderes, pois diz que é necessário primeiro que se encaminhasse ao Conselho o que será delegado ou 
não, senão estaria ferindo-se a Lei. Ele diz que não pode Delegar o que não conhece. Góis vota contra a 
proposta da EMURB, afirmando confiar no trabalho da empresa, só que como membro do Conselho não 
pode delegar poderes genericamente. Finalizando a reunião, fica aprovada a proposta da EMURB, com 
apenas dois votos contrários à decisão, da qual será feita uma Resolução a ser publicada: 
RESOLUÇÃO N° 007/2003 
 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL –  
 

AUTORIZA PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO DE PROJETOS DE USOS
INCÔMODOS E OUTROS. 
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CONDURB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 77, 78 e seus incisos, da Lei 
Complementar n° 042 de 04 de outubro de 2000, e, 
Considerando a decisão tomada na Reunião do dia 06 de agosto de 2003. 
RESOLVE: 
Art. 1° - Fica autorizada a Coordenadoria de Controle Urbano-COURB / Empresa Municipal de Obras 
e Urbanização - EMURB a fazer licenciamento de Projetos de Usos Incômodos e outros, nos seguintes 
casos: 

I – Usos Incômodos, (Parágrafo único, art. 165/P.D.D.U.) Nível I e II; 
a) Clínicas, Laboratórios Médicos, Ambulatórios e Serviços Veterinários. 
b) Centro de Compras, Restaurantes Pizzarias. 
c) Agências e Oficinas de manutenção mecânica de veículos e recondicionamentos de 

motores, Serviços de Lanternagem, pintura. 
d) Lava-Jatos 
e) Sacolões, Lanchonetes, Padarias, Farmácias e Drogarias. 
f) Indústrias em geral não poluentes. 
g) Posto de Distribuição e Revenda de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). 
II –  Demais usos incômodos, não especificados acima, relacionados no anexo IX do P.D.D.U, 
classificados como nível I. 

 III – Projetos que se relacionam direta ou indiretamente com o sistema viário do  
          Município (art. 47/P.D.D.U.), desde que aprovados pela SMTT. 

a) Arruamentos para afins de desmembramentos. 
b) Loteamentos. 
c) Condomínios fechados horizontal e vertical, com menos de 400 unidades. 

Art. 2° - Para os casos citados no artigo primeiro, o Conselho somente apreciará processos desde que 
haja apelação em segunda instância, de decisão da Coordenadoria de Controle Urbano–COURB / 
Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB. 
Art. 3° - Os procedimentos de enquadramento de licenciamento deverão ser sistematizados em forma de 
planilha, a ser apresentada ao Conselho para ratificação no prazo de trinta dias. 
Art. 4° -  Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN e Empresa Municipal de  Obras e 
Urbanização – EMURB adotarão as providências necessárias à implementação dessa Resolução. 
Art. 5º  -  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura. 
Art. 6º  -  Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Aracaju (SE), 06 de agosto de 2003 
 
Maria Lúcia de Oliveira Falcón 
 Presidente do CONDURB 
Não havendo mais nada a tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais pessoas 
presentes. Aracaju (SE), seis de agosto de dois mil e três.        
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Aos vinte e seis dias de agosto de dois mil e três, foi realizada reunião extraordinária do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos 
seguintes membros: Maria Lúcia Falcón (SEPLAN), Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela 
Maria Matos (Procuradoria Geral do Município), Yvette Bittencourt (EMURB), Orlando Sérgio Vieira 
(SMTT), João Freire Prado (Secretaria de Finanças), Décio Carvalho de Aragão (IAB/SE), Nilton Vieira 
Lima (OAB/SE), Antônio José Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI), Vera Lúcia Alves França 
(UFS), Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO X), Ana Maria de Souza Martins Farias 
(UNIT), Antônio José de Góis (CÂMARA MUNICIPAL), Manoel Rezende Neto (IBAMA/SE), Vera 
Regina Ferreira Santos (CREA). Esteve presente nessa reunião o Coordenador dos Recursos Ambientais 
da SEPLAN, Gilson Néri, a convite da presidente do Conselho. A reunião teve a seguinte pauta: 1) 
Leitura das atas do dia 31/07 e 06/08 de 2003; 2) Palestra do professor Ricardo France sobre 
Saneamento; 3) Discussão do Plano de trabalho para gestão dos recursos do meio ambiente do fundo 
municipal de planejamento urbano no valor de R$ 250.000,00: Plano Diretor de Saneamento de Aracaju 
/ Plano de Revitalização Rio Poxim; 4) Análise e discussão dos Processos: 4.1- nº 548/2003, Relatora 
Vera França; 4.2- nº 2544/2003, Relator João Prado; 4.3- nº 420/2003, Relatora Vera França; 4.4- nº 
1804/2003, Relator Antônio José Aboim C. Branco; 4.5- nºs 1734/2003 e 2664/2003, Relatora Yvette 
Bittencourt ; 4.6-- Pareceres Técnicos nºs. 001 e 002/2003 – Aplicabilidade da Lei 19/66; 5- O que 
ocorrer. Após verificação e acatamento do quorum, a reunião começa pelo item 2 da pauta. Foi realizada 
uma Palestra com o Professor Ricardo France sobre Saneamento e com a Professora Liliam Wanderley, 
relativa a situação do saneamento em Aracaju e a Drenagem do Rio Poxim. A Presidente do Conselho 
explica o objetivo dessa palestra que seria o de esclarecer os Conselheiros sobre a idéia de saneamento, 
com idéias eficientes, que pudessem ajudar na criação de um Plano Diretor de Saneamento dessa Capital 
a ser apreciada e votada por esse Conselho. E, conseqüentemente, contribuiria na revitalização dos Rios 
que banham a cidade. Após o término das palestras, foi iniciada uma ampla discussão sobre o assunto. O 
Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) menciona que um Plano Diretor sobre tal assunto já existiu 
desde os anos 80, porém não houve a sua gestão eficiente. Ele questiona o Professor Ricardo sobre os 
índices demonstrados no Gráfico que apontava 25% de área de saneamento em Aracaju, pois se em todo 
esse tempo esse foi o máximo alcançado, qual seria a maneira de atingir os 80%  propostos por ele em 
apenas dez anos. Ele pergunta também como ficariam as áreas de expansão urbana. O Professor 
responde fazendo uma comparação entre o abastecimento de água e o esgotamento sanitário no Brasil. 
Ele fala que no neste primeiro setor o nosso país foi bastante eficiente, entretanto, em relação ao 
esgotamento sanitário, deixou muito a desejar. Ele complementa sua resposta ao dizer que isso deriva do 
fato de um esgotamento sanitário ter um custo bastante elevado, bem maior que na questão do 
tratamento e abastecimento da água. E, concluindo sua resposta, o palestrante diz que aqui em Aracaju o 
problema não está só na periferia, mas também no coração da cidade, pois são utilizadas as soluções 
individuais, como a fossa filtro, quando deveria se pensar no coletivo. Ele deixa bem claro que esse tipo 
de mecanismo são favoráveis apenas a uma parte da população, tornando-se um repasse da 
responsabilidade do público para o privado.  O Conselheiro Nilton Lima (OAB/SE) pergunta se o 
PDDU esboça a instalação de Usinas de Tratamento pra reutilização de  água e de esgoto a médio ou 
longo prazo. O Professor Ricardo diz que através de uma linha de pesquisa da PROSAB (Programa 
Nacional de Saneamento Básico) já se sabe tratar água até para beber. Esse programa visa também a o 
que fazer com o esgoto tratado, e algumas experiências regionalizadas comprovam a sua reutilização na 
agricultura, técnicas de irrigação, produção animal e até o reuso industrial. E, finalizando sua resposta, o 
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palestrante fala que uma solução para essa questão em Aracaju seria a definição de padrões de qualidade 
do esgoto tratado, compatíveis  com o lançamento desse esgoto num corpo receptor para que não 
inviabilize a água contida nesse corpo. A Conselheira Vera Regina pergunta aos palestrantes porque se 
pensar só em saneamento separadamente de drenagem, se o Plano diretor da cidade permite que essa 
junção seja feita. Ela pergunta também qual foi a base técnica utilizada para a subdivisão em 10 Bacias 
que ele havia mencionado ter separado para o tratamento de esgoto em Aracaju. Ela afirma que a o 
levantamento aerofotogométrico não é confiável. A Professora Liliam Wanderley responde que, em 
relação à dúvida da base cartográfica, o uso da mesma tem apresentado distorções de aproximadamente 
10 metros na horizontal. O que pode ser bastante minimizado através do sistema de computação. Ela diz 
também que essas distorções derivam do fato que a base de1979 não era via satélite, e sim com apoio do 
campo de Teodolito. A conselheira Vera Regina ratifica sua opinião ao dizer que um erro de 50 cm em 
determinadas situações não é aceitável, então não há como trabalhar com uma margem de erro tão 
grande como a de 10 metros. Ela fala que o levantamento atual, apesar de ser o único, não é confiável. A 
Presidente do Conselho sugere que na próxima reunião o engenheiro Juan (SEPLAN) esteja presente 
para apresentar um Termo de Referência e, assim, tornar a discussão mais exata. Em relação à questão 
do tratamento de esgotamento sanitário juntamente à drenagem, o Professor Ricardo diz que pode ser 
feito o lançamento do esgoto na drenagem, desde que não atrapalhe o uso da água do corpo receptor. Ele 
fala que um Plano Diretor eficiente deve regular o lixo, a drenagem, o controle de vetores e o esgoto, 
entretanto, o objetivo de sua palestra relaciona-se somente a este último tópico. O Conselheiro Góes faz 
uma observação sobre a Política de Saneamento Básico que não pode ser privatizada, e diz que as 
diretrizes já existem, só falta um Marco Regulador. O Professor Ricardo diz que infelizmente não há 
uma Política de controle de vetores a nível Estadual, Municipal e até Federal. Antônio J. Aboim diz que 
1979 Aracaju não tinha favelas e existia uma verba para grandes conjuntos habitacionais, o que criou 
uma cultura de responsabilidade sobre a COHAB, e não da DESO. O palestrante responde à questão  
das 10 bacias mencionadas dizendo que esse número é apenas uma figura retórica e que ainda não foi 
feito um estudo  dessa subdivisão. Dra. Lúcia Falcón diz que a Prefeitura através da EMSURB já iniciou 
um trabalho com um Termo de Referência para Resíduos Sólidos e que o grande problema é a água. A 
Conselheira Vera Regina diz que deve ser feito um Marco Regulatório que estabeleça um 
relacionamento com o esgoto de Socorro, pois o plano Diretor da cidade não possui essa contemplação e 
o Rio também é bastante poluído por esse município. Antônio José Aboim (ADEMI) acha que esse 
problema é bastante delicado já que de nada adianta o Plano Diretor de Saneamento se o município de 
Socorro não for contemplado. Ele reforça que as Bacias que têm duplo comando devem ser tratadas pelo 
Estado. Dra. Lúcia diz que no âmbito do poder de decisão da Prefeitura e do Conselho cabe somente 
Aracaju, e que um dos objetivos dessa proposta é dar um exemplo a outros Municípios e Estados, para 
que posições semelhantes sejam tomadas. O Palestrante faz uma ressalva dizendo que o gerenciamento 
das Bacias Hidrográficas é uma das atribuições do Governo Federal, mas O Sr.Gilson Néri discorda ao 
dizer que nem todas as Bacias são do âmbito federal. O Conselheiro Orlando da SMTT acha que essa 
questão devia ser municipalizada, mesmo quando demandando de consórcio intermunicipal. O Sr.Gilson 
Néri fala sobre o programa do governo Lula, relativo à Saneamento. No qual pretende atingir a 
universalização do serviço de saneamento, principalmente a parte de esgotamento sanitário. Ele 
complementa ao dizer que em nossa capital deve haver a compatibilização da política da DESO com a 
da Prefeitura Municipal de Aracaju. Dra. Lúcia agradece a presença dos palestrantes e diz que o 
Conselho deve se reunir.  Passamos, então, ao 2º item da pauta: aprovação da atas dos dias 31/07 e 
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06/08 de 2003. Na ata do dia 31/07/2003, o Conselheiro Góis discorda da questão do Estudo de Tráfego 
do Processo nº 2544, dizendo que essa foi uma posição contrária à Lei. Entretanto a maioria do 
Conselho concorda co a decisão que continua a valer. Na Ata do dia 06 /08/2003 a conselheira Anete 
Hermínia solicitou algumas mudanças que foram aprovadas pelos colegas Conselheiros. Foi solicitada a 
anulação da linha 66  dessa Ata de forma unânime pelos membros do Conselho. A Conselheira Vera 
Regina questiona porque, mesmo após aprovação do Conselho, a Nota de Esclarecimento não havia sido 
publicada. A Presidente do Conselho informa ter sido um equívoco e que a nota será publicada. O 
vereador Góis pede que a partir desta reunião as mudanças nas atas só sejam aprovadas com a presença 
do solicitante. Os membros do Conselho concordam com essa decisão. A Conselheira Yvette 
Bittencourt questiona se a listagem dos processos já havia chegado ao CONDURB, pois já tinha sido 
enviada. O Conselheiro Antônio Góis sugere que seja feita uma reunião extraordinária sobre o Plano de 
Trabalho para Recursos do Fundo Municipal de Planejamento Urbano, e/ou pede que este tópico entre 
na pauta do Seminário. No entanto Dra. Lúcia informa que seria muito gasto de dinheiro em apenas um 
trabalho. O Vereador, então, solicita o Termo de Referência. O Conselheiro Orlando diz que a SMTT 
em relação ao Processo da Makro Atacadista não cometeu nenhum engano, pois o RIV já era 
regulamentado na época e então podia ser solicitado. A presidente do Conselho propõe uma reunião 
extraordinária para quinta-feira dia 04/09 às 16 h para tratar dos processos dessa pauta. Os membros do 
CONDURB aprovam a decisão. Não havendo mais nada a tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de 
Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por 
mim e as demais pessoas presentes. Aracaju (SE), vinte e seis de agosto de dois mil e três.        
 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E AMBIENTAL – CONDURB,
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2003.
 

Aos quatro dias de setembro de dois mil e três, foi realizada reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos seguintes membros: 
Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos (Procuradoria Geral do Município), Yvette 
Bitencourt Martins (EMURB), Orlando Sérgio Vieira (SMTT), Tanit Álvares Bezerra (FUNCAJU), 
Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Antônio José Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI), Vera Lúcia Alves 
França (UFS), Ana Maria de Souza Martins Farias (UNIT), Jagunharo Bezerra Góis (ITPS). Os 
Senhores Antônio Góis (CÃMARA MUNICIPAL) e Manoel Rezende Neto (IBAMA) tiveram suas 
faltas justificadas. A reunião teve a seguinte pauta: 1) Aprovação das Atas das reuniões dos dias 31/07 e 
26/08 de 2003; 2) Análise e discussão dos Processos: 2.1- nº 548/2003, Relatora Vera França; 2.2- n º 
420/2003, Relatora Vera França; 2.3- nº 1804/2003, Relator Antônio José Aboim; 2.4- nº 1734/2003 e 
2664/2003, Relatora Yvette Bittencourt; 2.5- Pareceres Técnicos nºs 001 e 002/2003 – Aplicabilidade 
da Lei 19/66; 3) O que ocorrer . Após a verificação da falta de quorum, a reunião foi marcada para o dia 
quinze de setembro do corrente ano. Não havendo mais nada a tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de 
Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por 
mim e as demais pessoas presentes. Aracaju (SE), trinta e um de julho de dois mil e três.        
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  Aos quinze dias de setembro de dois mil e três, foi realizada reunião extraordinária do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos 
seguintes membros: Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos (Procuradoria Geral 
do Município), Yvette Bittencourt Martins (EMURB), Orlando Sérgio Vieira (SMTT), João Freire 
Prado (Secretaria de Finanças), Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Antônio José Aboim Freire Castelo 
Branco (ADEMI), Vera Lúcia Alves França (UFS), Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO 
X), Tanit Álvares Bezerra (FUNCAJU), Antônio José de Góis (CÂMARA MUNICIPAL), Jagunharo 
Bezerra Góis (ITPS), Vera Regina Ferreira Santos (CREA). O representante do IBAMA/SE, Manoel 
Rezende Neto, teve sua ausência justificada. A reunião teve a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata do 
dia 26 de agosto do corrente ano; 2) Análise e discussão dos Processos: 2.1- nº 548/2003, Relatora Vera 
França; 2.2- n º 420/2003, Relatora Vera França; 2.3- nº 1804/2003, Relator Antônio José Aboim; 2.4- 
nº 1764/2003, Relator Wellington costa; 2.5- Pareceres Técnicos nºs 001 e 002/2003 – Aplicabilidade 
da Lei 19/66. Este último item foi retirado da pauta para ser apreciado em outra reunião, a pedido da 
Presidente do Conselho, Dra. Lúcia Falcón. Após verificação e acatamento do quorum, a reunião 
começa pelo item um. Após algumas alterações feitas pelos Conselheiros, foi aprovada e assinada por 
todos a ata da reunião do dia 26 de agosto. O Vereador Antônio Góis fez uma reclamação sobre a 
convocação recebida por ele para esta reunião, pois nela constava a reunião às 15:00 h, quando na 
verdade seria iniciada às 16:00h. A Conselheira Tanit Álvares (FUNCAJU) solicita que nas próximas 
reuniões a convocação dos Conselheiros não tenha apenas os nºs dos processos, mas também o assunto 
dos mesmos. Passou-se, então, para o item 2 da pauta: análise e discussão dos Processos. No item 2.1, 
processo nº 548/2003 (Jardins) Relatora Vera França, os Conselheiros Orlando Sérgio (SMTT), Vera 
Regina (CREA) e Nilton Lima (OAB/SE) disseram que os documentos complementares solicitados para 
o fechamento de vistas do Processo não foram enviados. O Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) 
pede que seja retirado o material anexo do processo que foi entregue por ele na última reunião. Ele 
também sugere que seja feita a devolução do processo ao requerente, solicitando novas informações. A 
Conselheira Ana Néri propõe que este processo seja entregue ao Conselheiro Orlando da SMTT, para 
que ele emita um parecer sobre o mesmo para próxima reunião. Todos os Conselheiros presentes 
aprovaram o encaminhamento de correspondência ao requerente. Passando ao item 2.2, Processo nº 
420/03 Relatora Vera França, o requerente solicita a aprovação de um projeto de ocupação de uma área 
no Bairro Atalaia, mais especificamente na Orla da praia. O parecer da relatora é contrário ao 
requerimento,  alegando não estar de acordo com o uso previsto para área na Legislação. A Conselheira 
Vera Regina acrescenta que além de extrapolar o uso previsto, o projeto constitui-se em uma agressão 
sob o ponto de vista ambiental e de estética urbana. Todos os membros do Conselho aprovam o parecer 
da Relatora e o Conselheiro Antônio José Aboim declara o seu voto: “Na forma como foi colocado no 
projeto, como uso privativo da área em questão, me posiciono contrário. Se a forma fosse de uso público 
com exploração privada, privilegiando os sócio do clube nas áreas advindas do uso, seria favorável”. 
Fica , então, aprovado o indeferimento do processo. Passando ao item 2.3, processo nº 1804/03 Relator 
Antônio José Aboim., a Empresa Sergipe Industrial solicita a isenção de IPTU, pois a área em questão 
foi desapropriada pelo Governo do Estado. O parecer do relator é favorável ao pleito requerido, 
concordando com a não cobrança do imposto desde a data da desapropriação. O Conselheiro Antônio 
Góis diz que foi pedido na última reunião um parecer da SEFIN sobre o Processo. O Representante da 
SEFIN, João Prado, lê o seu parecer que è contrário ao deferimento do pleito, pois ao seu ver essa área 
não é isenta da cobrança do imposto. A Conselheira Ângela Matos (PGM) acha que esse processo é 
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matéria de competência da Secretaria de Finanças, devendo retornar para o Órgão. Os membros do 
Conselho não concordam com ela. A Presidente Suplente do Conselho coloca em votação o parecer do 
relator que, por maioria de votos, não é aprovado. Fica, então, indeferido o pedido de isenção solicitado 
neste Processo. Passando ao item 2.4 da pauta, o processo 1764/03 Relator Wellington Costa. Neste 
processo, a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Ambiental) requer a isenção do IPTU de imóvel 
de sua propriedade, alegando que a área é de interesse ambiental. O parecer do Relator é favorável ao 
deferimento do pleito. O Conselheiro João Prado diz que, de acordo com o Código Tributário, a 
solicitação para isenção de IPTU deve ser feita até o dia 30 de julho do ano anterior, se o requerente 
estiver em dia com o município. Ele acrescenta, junto a Conselheira Vera Regina, que a aprovação desse 
processo fica condicionada a regularização do débito com a Prefeitura de Aracaju. O Conselheiro 
Antônio José Aboim não concorda com os colegas Conselheiros, posicionando-se a favor do pedido do 
requerente.  O Vereador Antônio Góis sugere que esse processo seja encaminhado à Câmara para sua 
resolução, após pagamento da dívida. A Presidente Suplente do Conselho coloca em votação o parecer d 
Relator. O Conselheiro Antônio José Aboim vota a favor do parecer do Relator. Todos os outros 
membros do Conselho votam contrário ao parecer, pois este não atende a Legislação, em especial o 
artigo 75 inciso IV do Código Tributário Municipal. Fica, então, indeferido o processo. Não havendo 
mais nada a tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente 
Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 
quinze de setembro de dois mil e três.        
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Aos vinte e três dias de setembro de dois mil e três, foi realizada reunião extraordinária do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos 
seguintes membros: Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos (Procuradoria Geral 
do Município),  Yvette Bittencourt Martins (EMURB), Orlando Sérgio Vieira (SMTT), João Freire 
Prado (Secretaria de Finanças), José Queiroz da Costa Filho (IAB/SE), Nilton Vieira Lima (OAB/SE), 
Antônio José Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI), Vera Lúcia Alves França (UFS), Leonilde 
Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO X), Ana Maria de Souza Martins Farias (UNIT), Manoel 
Rezende Neto (IBAMA/SE), Vera Regina Ferreira Santos (CREA) e Tanit Álvares Bezerra 
(FUNCAJU). Antônio Góis (CÂMARA MUNICIPAL) e Eliema Cardoso Pires da Rosa (SRH-
SEPLANTEC) tiveram as suas ausências justificadas. A reunião teve a seguinte pauta: 1.1) Discussão e 
Aprovação do Parecer Técnico nº 03/2003 (Análise quanto ao Sistema Viário dos Condomínios 
Fechados); 1.2) Parecer Técnico nº 04/2003 (Análise quanto ao Sistema Viário dos Loteamentos). Após 
verificação e acatamento do quorum, a reunião começa pelo item 1.1 da pauta: Parecer Técnico nº 
03/2003. Após ampla discussão sobre o assunto, os Conselheiros presentes aprovaram o Parecer com as 
seguintes mudanças destacadas na Ata: 
PARECER TÉCNICO CONJUNTO N.º 03/03 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: COURB/EMURB - DPS/SMTT - CONDURB/SEPLAN 
ASSUNTO: Análise quanto ao sistema viário dos condomínios fechados 

Diante do exposto na Secção VI do Capitulo IV do P.D.D.U, a qual rege sobre condomínio 

residencial: 

- Art. 197 - Considera-se condomínio residencial, aquele destinado a edificações de 

unidades autônomas para fins de moradia em um terreno, cabendo a cada unidade 

como parte inseparável, uma fração ideal de terreno, equipamentos e espaços de uso 

comum caracterizado como bens em condomínio. 

- Parágrafo Único do Art. 199 - O sistema viário do condomínio, deverá respeitar as 

dimensões mínimas do Sistema de Classificação Viária constante do mapa do sistema 

viário e do Anexo VII desta Lei, assegurado às condições de acesso de veículo do 

Corpo de Bombeiros a todas as unidades. 

E ainda que, o Código de Obras e Código de Urbanismo (Leis 13/66 e 19/66), não regem 

sobre Condomínios Fechados, adotaremos os parâmetros abaixo para o respectivo sistema viário: 

I - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL 
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 QUANTIDADE 
   UNIDADES 
RESIDENCAIS 

 

 

EXTENSÀO 

MÁXIMA 

DAS VIAS 

 

 

LARGURA 

MÍNIMA DA 

PISTA DE 

ACESSO 

 

 

LARGURA 

MÍNIMA DE 

CALÇADA 

 

LARGURA 

MINIMA DO 

ACESSO 

 

QUANTIDADE 

DE VAGAS 

PARA 

VISITANTES 

 

 

OBRIGATORIE 

DADE  DE 

PROJETO DE 

SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA. 

 

ZAB –1 

 

 

      até 12 

 

85,00m 

 

4,00m 

 

1,00m 

 

6,00m 

 

-------- 

 

NÃO 

 

OUTRAS ZONAS 

DE 

ADENSAMENTO 

 

até 12 

 

 

120,00 

 

5,00m 

 

1,00m 

 

7,00m 

 

20% DO 

TOTAL DE 

VAGAS 

EXIGIDAS 

 

NÃO 

 

 

QUALQUER  

 

ZONA DE  

 

de 13 à 100  

 

------------- 

 

5,00m 

 

1,50m 

 

8,00m 

 

20% DO 

TOTAL DE 

VAGAS 

EXIGIDAS 

 

SIM 

  

ADENSAMENTO 

 

 

de 101 à 400 

 

--------------- 

 

6,00m 

 

2,00m 

 

10,00m 

 

20% DO 

TOTAL DE 

VAGAS 

EXIGIDAS 

 

SIM 

1) Todos os condomínios que apresentarem qualquer dimensão superior ou igual a 400m de extensão ou 

possuir área igual ou superior a 40.000m2 estarão sujeitos a doação de vias e áreas verdes, podendo ser 

submetidos ao CONDURB. 

2) Nos condomínios acima de 101 unidades deverá ser sempre prevista um acesso principal que circule o 

condomínio. 

3) Todas as unidades autônomas deverão ter acesso às vias internas do condomínio. 
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II - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VERTICAL 
  

LARGURA  MÍNIMA DA 

           PISTA DE ROLAMENTO 

 

       LARGURA  MÍNIMA DA 

CALÇADA 

 

       QUANTIDADE   VAGAS 

           PARA  VISITANTES 

 
ATÉ 50 UNIDADES 
RESIDENCIAIS 

 

5,00m 

 

1,00m 

 

20% 

 
DE 51 À 150 UNIDADES 
RESIDENCIAIS 

 

6,00m 

 

1,50m 

 

20% 

 

DE 151 À 400 UNIDADES 

RESIDENCIAIS 

 

6,00m 

 

2,00m 

 

20% 

1) Todas os condomínios que apresentarem qualquer dimensão superior ou igual a 400m de extensão ou 

possuir área igual ou superior a 40.000m2 estarão sujeitos a doação de vias e áreas verdes, podendo ser 

submetidos ao CONDURB. 

2) A circulação de pedestres deverá garantir sempre o deslocamento com segurança de qualquer ponto do 

condomínio ao hall de acesso às unidades autônomas. 
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III – CONDOMÍNIO NÃO RESIDENCIAL: 

  
Todos os condomínios não residenciais acima de 20 unidades e que impliquem em acesso de veículos, deverão ser 
submetidos às normas estabelecidas na Secção I do Capítulo IV do P.D.D.U, Parcelamento Vinculado.  

Passou-se, então, ao item 1.2 da pauta: Parecer Técnico nº 04/2003. Após ampla discussão sobre o 
assunto, os membros do Conselho aprovaram o Parecer com as seguintes mudanças destacadas na Ata:  
 
PARECER TÉCNICO CONJUNTO N.º 04/03 
 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: COURB/EMURB - DPS/SMTT -CONDURB/SEPLAN 
 
ASSUNTO: Análise quanto ao sistema viário dos Loteamentos 
 

Considerando: 
 
- Art. 46 do P.D.D.U., que estabelece  a classificação para o Sistema Viário de Aracaju: 50 
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 Parágrafo 1.º “o sistema de classificação viária e parâmetros mínimos físicos e operacionais 
são os Constantes do Anexo VII e VIII desta lei; ” 

Parágrafo 2.º “Novos projetos de construção e reforma de vias, obedecerão 
obrigatoriamente o disposto no Sistema de Classificação Viária a que se refere este artigo”. 

 
- Art 50 do P.D.D.U.: “ Os passeios como parte integrante do Sistema Viário Público 

deverão ser em caso de parcelamento, obrigatoriamente, executados pelo loteador em conjunto com a 
implantação de novas vias e serem tratados de forma a garantir as condições de continuidade e conforto 
da circulação de pedestre, obedecidos à 

56 
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58 

largura mínima de 2,00 m e o disposto no Anexo VII nesta lei”. 59 
60 
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- Art 117 do P.D.D.U.: “ O órgão municipal responsável pela aprovação de projetos de 
parcelamento do solo, fornecerá normas técnicas para implantação de cada tipo de via, pública ou 
condominial, por ocasião da apresentação das diretrizes de parcelamento obedecidas às disposições do 
sistemas de classificação viário do Plano diretor de Aracaju”. 
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- Art 26 da Lei 19/66: “ Todo o loteamento deverá possuir no mínimo uma avenida no seu 
arruamento”. 
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- Art. 34 da Lei 19/66: “Ficam as ruas classificadas em: 
1- Ruas tráfego terão 20,00 m de largura incluindo as calçadas; 
2- Nas residenciais terão 15,00 m de largura incluindo as calçadas; 
3- As avenidas terão no mínimo, 25,00, ficando a critério do departamento de urbanismo 

determinar a largura das mesmas”.  
    

Pelo exposto acima concluímos que: 
A - as vias classificadas como residenciais, pelo seu uso, são equivalentes às vias locais (local e 
secundária do P.D.D.U.); (caixa de rua com respectivamente 16,00 e 10,00 m). 
B – as vias de tráfego, são equivalentes às vias coletoras 2 do P.D.D.U.; (caixa de rua com 23,00m). 
C – as avenidas são equivalentes às vias coletora 1, principal, arterial  ou expressa. (caixa de rua com 
respectivamente 32,00; 28,00; 49,00 e 63,00 m). 
 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

Somente poderão ser admitidas vias locais secundárias em loteamento popular: 
 
Serão considerados loteamentos populares aqueles que atendem aos seguintes parâmetros: 
 

I. Área total menor que 100.000m2; 
 

II. Não possuir quadras com comprimento superior a 400,00m; 
 
III. Os lotes deverão apresentar as seguintes dimensões: 

1. Área de 200,00m2 (duzentos metros quadrados), frente mínima de 7,00m (sete metros), 
e relação entre profundidade e testada não superior a 5 (cinco) vezes; 

2. Na  ZAB-1, área de 125,00m2, frente mínima de 6,00m e relação entre profundidade e 
testada não superior a 5 vezes; 
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3. Em área Especial de Interesse Social (AEIS), área mínima de 100,00m2 (cem metros 
quadrados) e máxima de 200,00m2 (duzentos metros quadrados) e frente mínima de 
5,00m (cinco metros); 

4. na Zona de Adensamento Restrito - ZAR, área de 250,00 m2 (duzentos e cinqüenta 
metros quadrados) e relação entre profundidade e testada não superior a 5 (cinco) vezes. 

 
IV. Nos loteamentos populares será admitido que 20% dos lotes tenham área acima da exigida 

desde que não ultrapasse a 30% das dimensões definidas no inciso 3. 
 

V. Nos loteamentos populares só será exigida avenida se esta tiver ligação com o sistema viário 
existente ou projetado e deverá possuir caixa de rua de, no mínimo 18m (dezoito metros), 
prevendo, na pista de rolamento a circulação de ônibus e implantação de ciclovia, além de abrigos 
de ônibus nas calçadas. A dimensão mínima das calçadas será de 2,00m de largura, desde que 
garantida a circulação de portadores de direitos especiais. 

 
VI. Os parcelamentos comprovadamente efetuados para o programa PSH - Programa de Subsídio a 

Habitação de Interesse Social, ou programa oficial que o venha substituir, obedecerão aos 
parâmetros estabelecidos na Resolução Nº 005, de 12 de maio de 2003, deste Conselho, publicada 
no Diário Oficial nº 1449 de 22 de agosto de 2003. 

 
Não havendo mais nada a tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais pessoas 
presentes. Aracaju (SE), vinte e três de agosto de dois mil e três.        



 
ESTADO DE SERGIPE 
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL – CONDURB,
REALIZADA EM 30  DE SETEMBRO DE 2003. 
 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e três, foi realizada Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a 
presença dos seguintes membros: Ana Lucy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos 
(Procuradoria Geral do Município),  Yvette Bittencourt Martins  (EMURB), Osvaldo Alves do 
Nascimento Filho (EMSURB), Orlando Sérgio Vieira (SMTT), João Freire Prado (Secretaria 
de Finanças), José Queiroz da Costa Filho (IAB/SE), Antônio José Aboim Freire Castelo 
Branco (ADEMI), Vera Lúcia Alves França (UFS), Leonilde Gomes da Silva Agra 
(FACULDADE PIO X), Antônio José de Góis (CÂMARA MUNICIPAL), Manoel Rezende 
Neto (IBAMA/SE), Vera Regina Ferreira Santos (CREA), Eliema Cardoso Pires da Rosa 
(SRH-SEPLANTEC), Tanit Álvares Bezerra (FUNCAJU). A Conselheira Ana Maria de Souza 
Martins Farias (UNIT) e o Conselheiro Jagunharo Bezerra Góis (ITPS) tiveram as suas 
ausências justificadas. A reunião teve a seguinte pauta: 1) Aprovação das Atas dos dias 04 e 23 
de setembro; 2) discusão e A provação do Plano de Urbanização do B. São Carlos.   3) 
Pareceres Técnicos Conj. Nºs 12,13,14 – Processos nºs. 3266 e 6181/2002 – Loteamentos e 
Condomínios Fechados, quanto ao sistema viário projetado no Plano Diretor – Relatora: 
Ângela Matos; 4) Processo 2551/2003 requerido pelo Instituto BANESE de Seguridade Social 
– Seguros, para construção inicial do imóvel localizado na Rua Sergipe, 432, B. Siqueira 
Campos – Relator : Jagunharo B. Góis; 5) Processos 2990 e 4019/2003 requeridos pela 
PETROX Comercial Ltda e PCL Projetos e Consultoria Ltda – Construção inicial do imóvel 
localizado na Av. Augusto Franco c/Desembargador Maynard,  B. Ponto Novo – Relator: 
Nilton Lima; 6) Projeto de Lei Complementar, apresentado pelo Vereador Antônio Góis; 7) O 
que ocorrer. Após verificação e acatamento do quorum, dá-se o início da reunião pelo item 1, 
no qual os membros do Conselho aprovaram  e assinaram as Atas dos dias 04 e 23 de setembro 
do corrente ano. Passou-se então, ao item 2 da pauta, Plano de Urbanização do B. São Carlos, 
que foi explicado pela Presidente Suplente do Conselho, Ana Néri, discutido e aprovado pelos 
Conselheiros. Passando ao item 3, Pareceres Técnicos nºs. 12, 13 e 14, que foram apresentados 
com a Proposta da relatora junto a uma comissão formada pela SEPLAN, SMTT e EMURB.  O 
Conselheiro Orlando (SMTT) explica que nessa proposta, a Via em questão deixaria de ser 
Arterial, transformando-se na Via Principal. A Conselheira Vera Regina (CREA/SE) pergunta 
se havia condições para se fazer essa mudança. O Conselheiro Orlando responde dizendo da 
inviabilidade da Via prosseguir como arterial. A Conselheira Ângela Matos (PGM) questiona 
sobre os critérios usados para tal proposta, afirmando que essa mudança iria alterar o PDDU e 
seria, então, ilegal. A Conselheira Ana Néri fala que essa questão é um ponto de contradição no 
PDDU. A Conselheira Ângela Matos diz que, por ser incongruente, a questão deve ser 
resolvida na justiça. O Conselheiro Orlando Sérgio (SMTT) fala que esse não é um problema 
individual e que existem vários projetos na SMTT na mesma situação. O Conselheiro Antônio 
Góis concorda com a proposta da Conselheira Ângela Matos de resolver na justiça. A 
Conselheira Vera Regina (CREA/SE) diz que a solução da Conselheira Ângela não resolve o 
problema  do PDDU como todo, e sim de forma individual, isto é, apenas esse ponto teria uma 
solução. O Conselheiro José Queiroz (IAB/SE) propõe que essa questão seja encaminhada ao 
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Prefeito, pois o Conselho não tem autoridade para mudar o PDDU e o problema se encontra 
nele. A Presidente Suplente do Conselho começa uma votação sobre as duas propostas: a do 
Conselheiro José Queiroz, encaminhamento da questão ao Prefeito, e a proposta da Conselheira 
Ângela,  que o CONDURB encaminhe à questão a justiça. A proposta da Conselheira Ângela é 
aprovada, com o voto de abstenção do Conselheiro Osvaldo do Nascimento (EMSURB). A 
proposta do Conselheiro José Queiroz é aprovada com o voto de abstenção de Osvaldo do 
Nascimento (EMSURB) e o voto contrário do Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI). 
Ficam, então, indeferidos os Pareceres em questão e aprovadas as duas propostas. Passou-se, 
então, ao item 4: Processo nº 2551/2003. Neste Processo, o requerente (BANESE) solicita uma 
Licença para reforma de um prédio comercial de sua propriedade. O parecer do Relator 
Jagunharo Bezerra (ITPS) foi favorável ao requerimento. A Representante da EMURB no 
Conselho, Yvette Bittencourt, fala que a empresa deu um parecer dizendo que o projeto está em 
desacordo com a Lei, mas por se tratar de uso incômodo de nível 2, o CONDURB é quem tem 
o poder de decisão. A Conselheira Vera França (UFS) diz que o requerente  pede um acréscimo 
de 200 metros do Mezanino, ultrapassando a área de recuo, além de não ter estacionamento. Ela 
fala também que o Conselho só deve aprovar ou não o uso do imóvel, sendo a questão do recuo 
e do estacionamento de competência da EMURB. A Conselheira Yvette Bittencourt (EMURB) 
sugere que seja comprado um terreno em um raio de 300 metros do estabelecimento para o 
estacionamento, como permite a Legislação. Ela diz também que, ao seu ver, o processo deve 
ser aprovado desde que obedeça às exigências EMURB. A Presidente Suplente do Conselho 
coloca em votação o parecer do Relator, que é aprovado por unanimidade, se o solicitante 
obedecer ao que se pede em Lei. Fica, então, aprovado o deferimento do processo, desde que 
atenda os requisitos da Lei citados no Parecer da EMURB. Passando ao item 5 da pauta, 
Processo nº 2990/2003 e 4019/2003, requeridos pela PETROX Comercial Ltda. e PCL para 
construção inicial de um posto de combustível localizado na Av. Desembargador Maynard com  
Av. Augusto Franco. Esse Processo já foi indeferido pela EMURB, pois o PDDU exige que à 
distância de um posto para outro seja no mínimo um Raio de 500 metros, o que não ocorre no 
Projeto em questão. Entretanto, o requerente recorreu da decisão, pedindo que o processo fosse 
apreciado pelo CONDURB. O parecer do Relator Nilton Lima (OAB/SE) é favorável ao 
requerimento do pleito, dizendo que inclusive já existem outros que foram aprovados com um 
Raio de distância de 300 metros. O Conselheiro Orlando Sérgio  (SMTT) fala que com a 
distância prevista no Projeto surgiria um problema de circulação de veículos. A Presidente do 
Conselho coloca em votação o Parecer do Relator, que foi indeferido pelos membros do 
Conselho, com a exceção do Conselheiro José Queiroz (IAB/SE) que vota favorável ao 
deferimento do pleito. Fica, então, aprovado o indeferimento do processo. Passando ao item 6 
da pauta, Projeto de Lei Complementar do Vereador Antônio Góis sobre Saneamento 
Ambiental. A Conselheira Ana Néri diz que a Presidente do Conselho, Dra. Lúcia Falcón, pede 
que seja apresentado o Código de Proteção Ambiental, dizendo que o mesmo já contemplava  a 
proposta do Projeto de Lei. Os membros do Conselho não concordam com a Presidente. O 
Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) desaprova a proposta do Vereador Antônio Góis, 
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dizendo que esse projeto deve ser feito por Técnicos da área específica, para só depois ser 
apreciado pelo CONDURB. O Vereador Antônio Góis fala que o Projeto está aberto a 
discussões e será apreciado por todos. O Conselheiro Osvaldo  do Nascimento (EMSURB) diz 
que a questão fundamental do Projeto é a autonomia do Município e o Conselheiro Antônio 
Góis concorda com ele. O Vereador Antônio Góis lembra quando, no Congresso da Cidade, a 
DESO estipulou uma meta de 5 anos para a proposta de saneamento ambiental, e como isso 
pode ser feito em acordo com o Município.  O Conselheiro Osvaldo do Nascimento 
(EMSURB) fala da importância do tema para a questão do aterro sanitário. Após ampla 
discussão, os Conselheiros decidem que esse Projeto de Lei será discutido em uma reunião 
posterior, na qual os membros do Conselho poderão trazer sugestões. Passando ao item 7, o que 
ocorrer, o Conselheiro José Queiroz diz que estão sendo encaminhados à Câmara, pelo 
Executivo, Projetos de Leis da área urbanística,  sem passar pelo CONDURB mesmo antes de 
serem sancionados pelo Prefeito. Ele fala que isso não deve acontecer de forma alguma. O 
Vereador Antônio Góis ratifica o que foi dito, afirmando que esses Projetos devem passar pelo 
Conselho antes de ir à Câmara. A Conselheira Vera Regina lembra que o CONDURB tem 
prazos a serem cumpridos, cobrando do Conselho uma postura mais eficiente. O Conselheiro 
Osvaldo do Nascimento (EMSURB) diz que entre 30 a 40 dias, será entregue o Plano Diretor 
de Resíduos Sólidos e outros relativos à Limpeza Urbana. Não havendo nada mais a tratar, 
então eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente Ata que, 
depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 
trinta de setembro de dois mil e três.        
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08 DE OUTUBRO DE 2003. 

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e três, foi realizada Reunião 
Extraorninária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – 
CONDURB, contando com a presença dos seguintes membros: Maria Lúcia Falcón 
(SEPLAN), Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos (Procuradoria 
Geral do Município),  Yvette Bittencourt Martins (EMURB), João Freire Prado 
(Secretaria de Finanças), José Queiroz da Costa Filho (IAB/SE), Nilton Vieira Lima 
(OAB/SE), Vera Lúcia Alves França (UFS), Leonilde Gomes da Silva Agra 
(FACULDADE PIO X), Tanit Álvares Bezerra (FUNCAJU), Lígia Maria Mata de 
Ferreira Gomes, Manoel Rezende Neto (IBAMA/SE), Vera Regina Ferreira Santos 
(CREA). Os Conselheiros Antônio José Aboim Castelo Branco (ADEMI) e Jagunharo 
Bezerra Góis (ITPS) tiveram as suas ausências justificadas. A reunião teve a seguinte 
pauta: 1) Análise do Processo 5779/2003, Cine Rio Branco – Apresentação do Projeto 
relativo as Obras da Edificação denominada “Theatro Rio Branco”, Relatora Vera 
França; 2) Processo 1335/2003, Igreja Quadrangular do Evangelho – Construção 
inicial  do imóvel na Av.  Pedro Valadares s/nº, Relatora Leonilde Gomes Agra. 
Passando ao item 1 da pauta, estiveram presentes na reunião o Arquiteto Herval,  o 
Sr. Luís Antonio Barreto, responsáveis pela reforma do Cine Rio Branco e a Sra. Alda 
Cecília (representante dos proprietários). O Engenheiro Herval explicou o projeto aos 
Conselheiros, dizendo que uma das idéias da reforma  é resgatar a fachada que o 
Teatro tinha no ano 1920. Ele diz também que haverá uma loja comercial, um acesso 
independente para o Memorial e um elevador para os deficientes físicos terem acesso 
ao Mezanino. O Senhor Luís Antonio Barreto diz aos Conselheiros que o Memorial 
terá 3 funções: um espaço infantil, um espaço para o resgate das grandes 
companhias de Teatro e um espaço cultural, sendo este último, um local para 
pesquisa, com computadores, sala de leitura, etc. Após a explanação, os convidados,  
se retiraram, para que começasse a reunião em caráter privado do Conselho. A 
Relatora do Processo, Vera França, lê o seu Parecer para os Conselheiros. Ela fala 
que quase todas as exigências solicitadas ao requerente pelo CONDURB foram 
atendidas, com exceção das instalações sanitárias próprias para o Memorial. Por 
conseguinte, o Parecer da Relatora é favorável ao deferimento do pleito, desde que 
seja incluído no Mezanino uma bateria de sanitários e  que seja aprovado pela 
Secretaria de Estado da Cultura. A Conselheira Vera Regina (CREA/SE) diz que no 
projeto, a sacada que se encontra na fachada do Cine Rio Branco está sendo coberta, 
e que esta é uma característica marcante do Teatro nos anos 1920. Ela fala que esta 
sacada deve ser evidenciada na reforma. O Conselheiro Nilton Lima diz que o Projeto 
precisa de uma análise técnica da EMURB. A Conselheira Vera Regina diz que o 
Conselho deve dar as diretrizes do Projeto de maneira bastante clara para a EMURB. 
A Presidente do Conselho, Dra. Lúcia Falcón, coloca em  votação o Parecer da 
Relatora, que é aprovado com unanimidade, acrescentando às solicitações sobre a 
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fachada da Conselheira Vera Regina. Fica, então, aprovado o deferimento do 
Processo com as suas ressalvas. Passando ao item 2 da pauta, Processo nº 
1335/2003, o requerente solicita a construção de um Templo Evangélico, situado na 
Av. Pedro Valadares,  B. Jardins. O Pastor Luís Antônio, parte interessada do 
Processo, esteve presente na reunião e disse aos Conselheiros que foram atendidas 
todas as solicitações da EMURB, como rampas para deficientes, banheiros e o 
aluguel de uma área para estacionamento próxima ao terreno. Ele fala também que a 
EMURB e a SMTT deram pareceres favoráveis a obra. O convidado, então, retira-se 
da reunião para que a mesma seja realizada em caráter privado do Conselho. A 
Conselheira Leonilde Gomes (FACULDADE PIO X), Relatora do Processo, lê o seu 
Parecer para os Conselheiros, que é favorável ao deferimento do Processo, desde 
que seja garantido um estacionamento próximo ao local do Templo. O Conselheiro 
Manoel Rezende, representante do IBAMA no CONDURB, questiona sobre a 
autorização dada por sua Entidade, pois a área em questão é de preservação 
ambiental. A Conselheira Vera Regina (CREA/SE) pergunta pelo Parecer da SMTT, 
pois o mesmo não se encontra no Processo. Ela solicita que qualquer decisão do 
Conselho fique condicionada ao Parecer da SMTT. A Presidente do Conselho coloca 
em votação o Parecer da Relatora, que é aprovado por unanimidade, com a ressalva 
feita pela Conselheira Vera Regina sobre o Parecer da SMTT. O Conselheiro Manoel 
Rezende declara seu voto, dizendo que é favorável ao deferimento,  pois deve curvar-
se ao acordo firmado entre o IBAMA e a Procuradoria da República de Sergipe, o qual 
autoriza a construção do Projeto. Não havendo mais nada a tratar, então, eu, Eline 
Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente Ata que, depois 
de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais pessoas presentes. Aracaju 
(SE), oito de outubro de dois mil e três.        
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Aos quinze dias de outubro de dois mil e três, foi realizada reunião do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos seguintes 
membros: Maria Lúcia Falcón (SEPLAN), Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria 
Matos (Procuradoria Geral do Município), Yvette Bittencourt Martins (EMURB), João Freire 
Prado (Secretaria de Finanças), Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Vera Lúcia Alves França (UFS), 
Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO X), Lígia Maria mata de Ferreira Gomes 
(EMSURB), Manoel Rezende Neto (IBAMA/SE) e Tanit Álvares Bezerra (FUNCAJU). A reunião 
teve a seguinte pauta: 1) Projeto da Praia Aruana 2) Pré Conferência Estadual do Meio Ambiente. 
Estiveram presentes na reunião o Sr. Gilson Néri (Coordenador de Gestão Ambiental da SEPLAN) 
e o Sr. Agamenon (Sindicato dos Comerciantes da Praia de Aruana). Passando ao item 1 da pauta, 
a Presidente do Conselho dá início a reunião com a exposição do Projeto da Praia de Aruana que 
foi apresentado aos Conselheiros através de slides. Dra. Lúcia explica que a proposta do Projeto é 
viabilizar a permanência dos comerciantes e seus estabelecimentos, minimizando o impacto 
ambiental. Ela fala que esse Projeto tem objetivos como: a criação de um módulo ambiental e um 
social, a proteção do ecossistema, e a proibição de novos estabelecimentos no local. O Conselheiro 
Nilton Lima (OAB) propõe que o Procurador Paulo Jacobina esteja ciente dessa proposta, para que 
o processo que está na justiça contra os comerciantes possa ser retardado, de forma que ninguém 
seja surpreendido por uma decisão judicial. Ele diz que o processo ficaria parado até o novo 
Parecer do IBAMA. O Conselheiro Manoel Rezende afirma que o IBAMA ainda não deu outro 
Parecer e questiona a Presidente se toda a unidade de bares terá o avanço de praia, como se percebe 
no Projeto. Dra. Lúcia explica que é apenas uma questão de ilustração. O Sr. Agamenon fala da a 
questão apresentada pelo Conselheiro Nilton sobre o efeito suspensivo do Processo. Ele diz que as 
novas propostas já deveriam ter sido enviadas à Recife e pede que haja um consenso entre 
IBAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E MINISTÉRIO PÚBLICO o mais breve 
possível para que ninguém seja prejudicado. Ele fala também sobre o retorno financeiro que a 
região da Praia de Aruana pode ter se houver uma colaboração de investimento. A conselheira 
Vera França (UFS) acha importante que, antes de encaminhar a proposta ao MINISTÉRIO 
PÚBLICO, ela seja apresentada ao IBAMA, pois com o aval dessa Entidade fica tudo mais fácil de 
ser resolvido. O Conselheiro Nilton Lima (OAB) concorda com o que foi dito pela Conselheira 
Vera França, entretanto acha que o Dr. Paulo Jacobina (Procurador da República) deve ficar de 
sobre aviso, pois o processo já se encontra em andamento. A Conselheira Ângela Matos (PGM) diz 
que o Processo se encontra em Recife, onde vai ser decidido, e que por isso o Dr. Paulo Jacobina 
não pode ter muito acesso ao mesmo. Ela sugere que a Proposta seja enviada ao IBAMA para que 
dê entrada no protocolo e, então, seja encaminhada ao Ministério Público de Recife. A Conselheira 
propõe também que a EMURB envie um ofício a esse Ministério. A Presidente do Conselho 
concorda com as duas propostas, a do Conselheiro Nilton e a da Conselheira Ângela, pois ela 
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afirma que uma não exclui a outra. Fica, então, decidido que as duas propostas serão apresentadas 
aos Conselheiros na próxima reunião. Passando ao item 2 da pauta, Pré Conferência Nacional do 
Meio Ambiente do Estado de Sergipe, o conselheiro Manoel Rezende (IBAMA) faz uma 
explanação sobre o assunto. Ele diz que o Ibama está coordenando as Pré Conferências que serão 
apresentadas nos dias 31 de outubro e 1 de novembro no CIC, simultaneamente com a Pré 
Conferência Infanto Juvenil. O Conselheiro fala que está havendo um problema de orçamento de 
custo para a Pré Conferência e solicita que o Conselho eleja representantes para participar do 
evento. A Conselheira Ângela Matos sugere a Sra. Vera França como representante e Dra. Lúcia 
indica também a Conselheira Lígia (EMSURB).  A Conselheira Vera França diz que na Pré 
Conferência Estadual das Cidades houve uma eleição para a escolha dos representantes de Sergipe 
que foi boicotada, prejudicando a participação da PREFEITUA MUNICIPAL DE ARACAJU no 
evento. A Presidente do Conselho sugere que o CONDURB colabore com a quantia de R$ 
10.000,00 para a Pré Conferência Nacional do Meio Ambiente, e se compromete com o 
Conselheiro Rezende ao afirmar que, se o Conselho não aprovar a sugestão, a SEPLAN irá 
contribuir com tal quantia através dos recursos da própria Secretaria. Não havendo mais nada a 
tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente Ata que, 
depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 
quinze de outubro de dois mil e três.        



 
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 04 DE NOVEMBRO DE 2003. 

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e três, foi realizada Reunião Extraordinária do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença 
dos seguintes membros: Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos (Procuradoria 
Geral do Município),  Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), João Freire Prado (Secretaria de 
Finanças), Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO X), Tanit 
Álvares Bezerra (FUNCAJU), Lígia Maria Mata de Ferreira Gomes (EMSURB), Vera Regina Ferreira 
Santos (CREA), Antônio José Aboim Castelo Branco (ADEMI), Jagunharo Bezerra Góis (ITPS), 
Orlando Sérgio de Santana Vieira (SMTT), Eliema Cardoso Pires da Rosa (SRH/SEPLANTEC) e 
Antônio José de Góis (CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU). Os Conselheiros Manoel Rezende 
Neto (IBAMA/SE) e Vera Lúcia Alves França (UFS) tiveram as suas ausências justificadas. A reunião 
teve a seguinte pauta: 1) Aprovação das Atas das reuniões dos dias 30/09, 08/10 e 15/10 de 2003; 2) 
Aprovação do Projeto Aruana; 3) Análise do Processo 548/2003 – Parcelamento Parcial Proposto 
(JARDINS) - Relatora Vera França; 4) Minuta de Projeto de Lei sobre desafetação de área pública 
situada no Conjunto Orlando Dantas; 5) Processo nº 1411/2003 – Requerido pelo Jardins Delicatessen, 
para acréscimo e reforma do imóvel localizado na Av. Sílvio Teixeira, nº 1020, B. Jardins – Relatora 
Yvette Bittencourt; 5) Processo nº 587/2003 – Regularização de imóvel localizado na Rua Thiers 
Gonçalves Santana, nº 06, B. Luzia – Relator Osvaldo Alves do Nascimento Filho. O conselheiro 
Antônio Góis (CÂMARA MUNICIPAL) justificou suas ausências nas reuniões do dia 08/10, devido a 
uma viagem à Vitória, e dia 15/10, devido a um Decreto publicado no Diário Oficial que altera a 
composição do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. No item 1 da pauta, foram 
aprovadas as Atas das reuniões dos dias 30/09, 08/10 e 15/10 do corrente ano. Passando ao item 2, 
Projeto Aruana, a Conselheira Ana Néri (SEPLAN) diz aos Conselheiros que esse projeto já foi 
apresentado na reunião anterior pela Presidente do Conselho, Dra. Lúcia Falcón. Ana Néri explica aos 
Conselheiros que o objetivo do Projeto é a reorganização dos bares da Praia de Aruana. Ela faz uma 
breve explanação do Projeto, dizendo que o mesmo contempla 17 bares, a elevação do nível dos bares 
ao da pista através de aterro, esgotamento sanitário e respeito ao meio ambiente. O Conselheiro Antônio 
Góis (CÂMARA MUNICIPAL) pergunta a Ana Néri se essa quantidade de bares prevista não está em 
conflito com o Plano Diretor. Ana Néri responde que sim, já que o PDDU só permite a existência de 2 
bares na praia de Aruana. O Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) diz que os Conselheiros 
deveriam ter recebido esse Projeto antes da reunião, para então obterem uma análise melhor elaborada e 
fundamentada. Ele também questiona se não há uma maneira de aproveitar todos os bares que já se 
encontram nesta praia. A Conselheira Ana Néri (SEPLAN) diz que isso não é possível devido ao grande 
impacto ambiental causado e, principalmente, porque a ADEMA vinculou o projeto a possibilidade de 
ligação do sistema de esgotamento sanitário à rede de esgoto que se encontra a 1 km. Ela fala que o 
Projeto Aruana foi discutido com os proprietários dos bares que concordaram com o mesmo. Ela faz 
uma ressalva sobre a presença do Presidente do Sindicato dos proprietários de bares da Aruana, o Sr. 
Agamenon, na reunião passada, que concordou com todo o Projeto. O Conselheiro Antônio José Aboim 
(ADEMI) diz que prefere a readaptação dos bares atuais, pois se deve pensar nas pessoas que se 
sustentam através deste comércio. Ele fala que os donos dos bares contribuíram para melhoria desta 
região e que uma mudança como essa não seria a solução. A Conselheira Vera Regina ratifica o que foi 
dito pela Conselheira Ana Néri em relação aos proprietários dos bares, tendo em vista que eles estão 
cientes do Projeto e concordam com o mesmo, além de terem participado da elaboração do projeto. Ela 
fala também da poluição visual que a quantidade de bares atual cria e das condições precárias de higiene 
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em que a Praia de Aruana se encontra. A Presidente Suplente do Conselho coloca em votação o Projeto, 
que é aprovado pelo CONDURB com o voto contrário do Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI). 
Passando ao item 3 da pauta, Processo nº 548/2003, a Relatora Vera França (UFS) não pôde estar 
presente na reunião, assim como o seu Suplente Antônio Carlos Barreto. Por conseguinte, de acordo 
com a orientação da advogada Ângela Matos, este item foi retirado de pauta para ser avaliado em uma 
reunião posterior. O Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) solicita a devolução de uma pasta que 
ele entregou ao Conselho referente a este processo. No item 4 da pauta, Minuta de Projeto de Lei sobre 
desafetação de área pública, refere-se a transformação de uma Travessa sem uso de via no Bairro 
Orlando Dantas em salas de aula para  uso da paróquia da Comunidade. Essas salas de aula seriam para 
o ensino profissionalizante, como infomártica, datilografia, culinária, etc. A Conselheira Ana Néri 
(SEPLAN) fala que as Plantas das salas de aula foram feitas pela própria Secretaria Municipal de 
Planejamento. A Conselheira Vera Regina (CREA) solicita essas Plantas, mas Ana informa que elas não 
se encontram no Conselho naquele momento. Por conseguinte, a Conselheira Vera Regina (CREA)   
pede vistas ao processo junto com as plantas, ficando adiada a discussão para uma reunião posterior. 
Passando ao item 5 da pauta, Processo nº 1411/2003, o requerente solicita a mudança do seu 
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Aos treze dias de novembro de dois mil e três, foi realizada reunião do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos seguintes 
membros: Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), 
Lígia Maria Mata de Ferreira Gomes (EMSURB), Orlando Sérgio de Santana Vieira (SMTT), 
Tanit Álvares Bezerra (FUNCAJU), João Freire Prado (SEFIN), Nilton Vieira Lima (OAB/SE), 
Vera Lúcia Alves França (UFS), Manoel Rezende Neto (IBAMA/SE), Vera Regina Ferreira Santos 
(CREA), José Queiroz da Costa Filho (IAB), Antônio José Aboim Castelo Branco (ADEMI), Ana 
Maria de Souza Martins Farias (UNIT), Maria do Céu Pereira da Paixão (ITPS), Eliema Cardoso 
Pires da Rosa (SRH/SEPLANTEC). A reunião teve a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata do dia 
04 de novembro de 2003; 2) Análise do Parecer nº 548/2003 – Parcelamento Parcial Proposto 
(JARDINS) – Relatora Vera França; 3) Minuta de Projeto de Lei sobre desafetação de área pública 
situada no Conjunto Orlando Dantas; 4) Discussão e Aprovação do Processo nº 587/2003 – 
Regularização de Imóvel localizado na Rua Thiers Gonçalves de Santana, 06, B. Luzia – Relator 
Osvaldo Alves do Nascimento Filho; 5) Discussão e Aprovação do Processo nº 939/2003 – 
Construção inicial de Imóvel localizado na Av. Alexander Alcino, s/nº, B. Santa Maria. No item 1 
da pauta, foi aprovada pelo Conselho a Ata do dia 04 de novembro do corrente ano. O Conselheiro 
Orlando (SMTT) solicita a inversão da pauta no seu segundo item, devido a ausência do 
Conselheiro Antônio J. Aboim (ADEMI) que ainda não havia chegado. Os Conselheiros presentes 
concordaram com a sugestão. Passando ao item 3, a Presidente Suplente do Conselho , Ana Néri, 
coloca em votação a  Minuta de Projeto de Lei sobre desafetação de área pública, já discutida na 
reunião anterior. Os membros do Conselho aprovaram a Minuta por unanimidade. Passando ao 
item 4, Processo nº 587/2003, o Relator Osvaldo do Nascimento (EMSURB) é substituído pela sua 
suplente Lígia Mata. Neste Processo, a EMURB solicita a regularização de imóvel situado no B. 
Luzia, devido ao avanço na área de recuo. O parecer do Relator é favorável à aplicação das 
medidas tomadas em outros Processos com o mesmo objeto, conforme dispõe o Regimento Interno 
do Conselho, ou seja, deve-se seguir as decisões referentes aos Processos nºs. 1777/2002 e 
4048/2003. A Presidente Suplente do Conselho coloca o parecer do relator em votação, o qual é 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Fica, então, aprovado o deferimento do Processo. 
Passando ao item 5, Processo. nº 939/2003, o requerente solicita a construção inicial de imóvel 
localizado no B. Santa Maria. O parecer do Relator Orlando (SMTT) é favorável ao deferimento, 
já que o imóvel, um posto de combustível, possui todos os requisitos legais necessários A 
Presidente Suplente do Conselho coloca em votação o parecer do Relator, que é aprovado por 
unanimidade pelo Conselho. Fica, então, aprovado o deferimento do Processo. O Conselheiro 
Antônio José Aboim (ADEMI) chega à reunião e reclama da data e da hora marcada, pois estava 
com outros compromissos naquele momento. Ele sugere pela quarta vez ao Conselho que seja feito 
um calendário anual com todas as reuniões do CONDURB. Passando ao item 2 da pauta, Processo 
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nº 548/2003, o parecer da Relatora Vera França (UFS) é favorável ao deferimento do pleito, se a 
Empresa requerente fizer uma compensação ao Município, com a permuta para urbanização de 
área verde a ser escolhida pelo Prefeito de Aracaju. Foram analisadas as plantas do Projeto com a 
nova proposta da Empresa. O Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) afirma que essa proposta 
é melhor que a anterior. O Conselheiro Orlando (SMTT) diz que não foi cumprido o Parecer 
Técnico elaborado pelos representantes da Prefeitura Municipal de Aracaju. A Conselheira Vera 
Ferreira (CREA/SE) sugere que sejam atendidos ambos os pareceres: o da Conselheira Vera 
França (UFS) e  o dos Técnicos da Prefeitura Municipal de Aracaju. O Conselheiro Antônio José 
Aboim (ADEMI) afirma que concorda apenas com o parecer da Conselheira Vera França. A 
Conselheira Anete Hermínia fala que o parecer dos representantes da Prefeitura Municipal de 
Aracaju  foi Conjunto, então será aplicado. O Conselheiro Nilton Lima (OAB) fala que no 
Processo consta um pedido de diligência no qual foi solicitado um documento e um diskete que 
não se encontram anexados ao mesmo. Ele também questiona a Presidente Suplente do Conselho 
sobre um parecer de sua autoria, referente ao processo, que não se encontra nos autos. Ana Néri 
afirma não saber o motivo de tal ausência. O Conselheiro Nilton solicita que este parecer seja 
encaminhado aos Conselheiros e pede vistas do Processo. O Conselheiro José Queiroz (IAB) pede 
uma cópia do Processo. O Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) solicita que, antes do 
Processo ser entregue aos Conselheiros, ele possa examiná-lo a fim de retirar as velhas plantas do 
Projeto, evitando assim uma confusão. O Conselheiro Nilton Lima (OAB)  afirma que nenhum dos 
Conselheiros é parte no processo, não podendo, pois,  acrescentar, retirar ou substituir nenhuma 
peça ou documento do processo.Ele afirma que isto é encargo da parte interessada. Entretanto, o 
Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) não concorda com o que foi dito pelo Conselheiro. 
Nilton Lima (OAB) diz também que as vistas do Processo deve ser feita com o original do mesmo. 
Após ampla discussão, fica decidido que este Processo será discutido em uma reunião posterior. 
Não havendo mais nada a tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais pessoas 
presentes. Aracaju (SE), treze de novembro de dois mil e três.        
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Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e três, foi realizada Reunião Extraordinária do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença 
dos seguintes membros: Maria Lúcia de Oliveira Falcón (SEPLAN), Ana Lúcy Cantanhede Néri 
(SEPLAN), Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), João Freire Prado (SEFIN), Nilton Vieira Lima 
(OAB/SE), Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO X), Tanit Álvares Bezerra 
(FUNCAJU), Lígia Maria Mata de Ferreira Gomes (EMSURB), Vera Regina Ferreira Santos (CREA), 
Antônio José Aboim Castelo Branco (ADEMI), Orlando Sérgio de Santana Vieira (SMTT), Antônio 
José de Góis (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU), Manoel Rezende Neto (IBAMA/SE), Vera 
Lúcia Alves França (UFS), José Queiroz da Costa Filho (IAB). A reunião teve a seguinte pauta: 1) 
Processo nº 548/2003 – Parcelamento Proposto (JARDINS). A Presidente do Conselho, Dr.a Lúcia 
Falcón, convida aos Conselheiros para fazer um percurso pelas obras realizadas pela SEPLAN durante 
todo o ano, a fim de que eles possam vê-las de perto, já que muitas delas foram aprovadas pelo próprio 
Conselho. O conselheiro Antônio Góis (CÂMARA MUNICIPAL) questiona sobre a validade da 
reunião, pois de acordo com o Regimento Interno do Conselho, o prazo de uma reunião para outra é de 
dois dias úteis. O Conselheiro José Queiroz (IAB) concorda com o Vereador Antônio Góis. A 
Presidente do Conselho afirma que ela solicitou a reunião dentro do prazo, lembrando que a pauta tem 
um caráter de urgência. O Conselheiro Antônio Góis questiona também sobre a época do término do 
mandato dos Conselheiros, já que o Decreto que nomeou os mesmos se expira no dia 20 de novembro. 
O Conselheiro Nilton Lima (OAB) diz que o mandato só se encerra no dia da Posse dos Conselheiros, 
ou seja, no dia 06 de dezembro. O Conselheiro Antônio Góis fala que no Decreto deveria haver alguma 
referência sobre esse tópico. A Presidente do Conselho fala que faltam apenas alguns processos para 
serem analisados, então, é razoável que o prazo do mandato se encerre no dia da Posse, pois se assim 
não fosse, não haveria tempo para analisá-los. O Conselheiro José Queiroz (IAB) fala de sua 
participação na Conferência Municipal das Cidades, ressalvando a ausência de Aracaju na Conferência 
Estadual e Nacional. A Presidente do Conselho diz a Prefeitura Municipal de Aracaju esteve presente 
através do Sr. Gilson Néri. A Conselheira Vera Ferreira (CREA) fala que a Conferência Nacional do 
Meio Ambiente foi ainda pior, pois foram aprovadas as propostas em bloco, sem o conhecimento das 
demais pessoas presentes. Passando ao item 1, o Conselheiro José Queiroz fala que na reunião passada 
houve o pedido de vistas do Processo nº 548/2003, então ele não pode entrar em pauta. A Presidente do 
Conselho diz que de acordo com a Ata da reunião do dia 31/07/2003, não cabe mais o pedido de vistas 
deste Processo. Ela lê para os Conselheiros a Ata e explica que o processo já esta no CONDURB há 
muito tempo. A Conselheira Vera Ferreira (CREA) diz que o Projeto não é mais o mesmo, então cabe 
aos Conselheiros analisarem com cautela. O Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) discorda do 
que foi dito por Vera, pois o Projeto continua o mesmo em seu conteúdo, sendo que as novas plantas são 
apenas consolidações das decisões do próprio Conselho em reuniões anteriores. A Presidente do 
Conselho lê o Parecer Conjunto do Processo do dia 14/07 e o Relatório do Conselheiro Nilton Lima do 
dia 20/08. Ela solicita que a Relatora do Processo leia o seu Parecer. A Relatora Vera França (UFS) 
explica que ao seu ver o Processo é o mesmo, mas o Projeto está diferente. Ela fala que para dar o seu 
novo Parecer, solicitou o Projeto anterior e, então, lê seu Parecer. A Conselheira Vera França explica 
que o objeto da nova proposta é a alteração do parcelamento para atender uma necessidade do 
Shopping, mas a essência do Processo não mudou.  O Conselheiro Nilton Lima (OAB) diz que a Ata do 
dia 31/07 não proíbe que os Conselheiros peçam vistas do Processo. A Presidente do Conselho diz que 
este Processo está no Conselho há vários meses, o que atrapalha a geração de empregos e renda. Ela diz 
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que a SEPLAN não tem estrutura para tirar cópia do Processo, então ele deve ser encaminhado a Casa 
da Cópia, o que impossibilitaria uma reunião para o dia 20/11 (quinta-feira). Os conselheiros sugerem 
que a reunião seja na última terça-feira do mês, dia 25/11. A Presidente do Conselho concorda com a 
sugestão e diz que todos os Conselheiros devem entregar os Pareceres que estão faltando, para que 
possam entrar na pauta da próxima reunião. Ela fala que dessa maneira o CONDURB pode encerrar 
esse mandato com todos os Processos em dia. Fica, então, marcada uma reunião para o dia 25/11 com os 
Processos que faltam ser analisados, inclusive o Processo nº 548/2003. O Conselheiro Antônio Góis 
questiona a Presidente do Conselho sobre o Termo de Referência do Rio Poxim e da Nota de 
Esclarecimento que foi aprovada pelos Conselheiros, mas não foi publicada. Não havendo mais nada a 
tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente Ata que, 
depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais pessoas presentes. Aracaju (SE), dezessete 
de novembro de dois mil e três.        
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Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e três, foi realizada Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença 
dos seguintes membros: Maria Lúcia de Oliveira Falcón (SEPLAN), Ana Lucy Cantanhede Néri 
(SEPLAN), Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), João Freire Prado (SEFIN), Nilton Vieira Lima 
(OAB/SE), Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO X), Tanit Álvares Bezerra 
(FUNCAJU), Lígia Maria Mata de Ferreira Gomes (EMSURB), Vera Regina Ferreira Santos (CREA), 
Antônio José Aboim Castelo Branco (ADEMI), Orlando Sérgio de Santana Vieira (SMTT), Eliema 
Cardoso Pires da Rosa (SRH/SEPLANTEC), Antônio José de Góis (CAMARA MUNICIPAL DE 
ARACAJU), Manoel Rezende Neto (IBAMA/SE), Vera Lúcia Alves França (UFS), José Queiroz da 
Costa Filho (IAB), Ângela Maria Matos (PGM). A reunião teve a seguinte pauta: 1) Aprovação das Atas 
das reuniões dos dias 13 e 17 de novembro; 2) aprovação do Parecer sobre o Processo n º 548/2003 – 
Parcelamento Parcial Proposto (JARDINS) – Relatora Vera França; 3) Discussão e aprovação do 
parecer sobre o Processo nº 4902/2002  - Construção inicial do imóvel na Alameda C nº 20 B. Jardins – 
Relator Osvaldo A. do Nascimento; 4) Discussão e aprovação do parecer sobre os Processos nºs. 6077, 
5835, 5834, 5833, 5830, 5829, 5821, 5820, 5819, 5818, 5817, 5816/2002 – regularização da 
implantação das Torres de Telefonia Celular – Relator João Prado; 5) Discussão e aprovação do parecer 
sobre o Processo 5142/2003 – Campinense Habitação e Construção Ltda., Certidão de Uso e Ocupação 
de Solo do imóvel situado na Av. Heráclito Rollemberg s/nº - Relator Márcio Macedo; 6) Discussão e 
aprovação do parecer o Processo nº 4773/2003 – TNL PCS S/A Licenciamento de construção de imóvel 
na R. “S2” nº 100 B. Farolândia – Relatora Ana Néri; 7) Discussão e aprovação do parecer sobre o 
Processo nº 2137/2003 – PETROX S/A Regularização de Imóvel situado na Av. Beira Mar, nº662 – 
Relator Nilton Lima; 8) Discussão e Aprovação do parecer nº 019/04 sobre a ocorrência 078/03 – 
Obstrução de Passeio Público – Relator Osvaldo Alves do Nascimento; 9) Análise do Parecer sobre o 
Processo nº 5566/03 – ampliação da Agência do Banco do Brasil – Relator Orlando Sérgio; 10) O que 
ocorrer. A Presidente do Conselho, Dra. Lúcia Falcón, dá início à reunião cumprimentando e 
agradecendo a todos os Conselheiros pelos dois anos de mandato que se encerravam nesta reunião. A 
Presidente explica aos membros do CONDURB que terá que se ausentar devido a uma reunião no 
Gabinete do Prefeito, assumindo assim a Suplente, Ana Néri, que irá conduzir a reunião em seu lugar. 
Dra. Lúcia Falcón se despede e a Conselheira Ana Néri começa a  discussão da pauta. No item 1, foram 
aprovadas as Atas dos dias 13 e 17 de novembro do corrente ano. Passando ao item 2, Processo nº 
548/2003, a Relatora Vera França (UFS) lê o seu parecer para o Conselho, afirmando estar satisfeita 
com sua decisão e, por conseguinte, não deseja acrescentar, modificar ou retirar nada do seu relatório. O 
Conselheiro Nilton Lima (OAB) também lê o seu parecer, que se diferencia do parecer da Conselheira 
Vera França em relação à especificação do lugar onde deve ser construída a obra de interesse social que 
foi solicitado em ambos pareceres. A Conselheira Vera França solicita que o local da obra seja 
escolhido pelo Prefeito de Aracaju, de acordo com a necessidade e projetos que estejam sendo feitos, 
desde que a área seja de interesse social. O Conselheiro Nilton Lima especifica o local da obra, que seria 
uma praça no Bairro Santa Maria. A Conselheira Vera Regina (CREA) pergunta a Conselheira Vera 
França se o seu relatório incorpora o parecer conjunto feito pelos representantes da Prefeitura Municipal 
de Aracaju, que solicita à empresa a compensação dos gastos que a ampliação do Shopping traz ao 
Município, através da urbanização e pavimentação de vias localizadas nas proximidades do Shopping 
Jardins e a criação de cruzamentos dentro da nova área de circulação. A Relatora Vera França explica 
que, ao seu ver, essa compensação deveria ter sido solicitada na época da ampliação de todo o shopping, 
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pois agora que apenas uma parte será ampliada, não mais cabe. O Conselheiro Orlando (SMTT) não 
concorda com a Relatora, afirmando que o tráfego gerado naquela área está causando prejuízos ao 
Município e, então, a Cidade deve ser compensada. O Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) 
concorda com o parecer da Conselheira Vera França e ratifica o que foi dito pela mesma em relação ao 
parecer conjunto da Prefeitura Municipal de Aracaju. A Presidente Suplente do Conselho coloca em 
votação os três pareceres: o parecer da Relatora Vera França (UFS) é aprovado, com o voto de 
abstenção da Conselheira Ângela Matos; o parecer do Conselheiro Nilton Lima (OAB) é indeferido; o 
parecer conjunto dos representantes da Prefeitura Municipal de Aracaju é aprovado com voto contrário 
do Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) e o voto de abstenção das Conselheiras Ângela Matos 
(PGM) e da Conselheira Vera França (UFS). Fica, então, aprovado o deferimento dos pareceres da 
Relatora Vera França e dos representantes da Prefeitura Municipal de Aracaju (parecer conjunto). 
Passando ao item três da pauta, Processo nº 4902/2002, o requerente solicita a construção inicial de uma 
Torre de Celular da OI na Alameda C do Bairro Jardins, sendo que tal obra já se encontra concluída há 
mais de um ano. O parecer do Relator Osvaldo Filho (EMSURB) é favorável ao licenciamento da obra 
pela EMURB, atendendo a legislação vigente e levando em consideração que o referido licenciamento 
foi solicitado após a conclusão da obra, cabendo então as providências legais. A Presidente Suplente do 
Conselho coloca em votação o parecer do Relator que é aprovado pelo Conselho. Fica, então, aprovado 
o deferimento do Processo com as devidas observações. Passando ao item quatro, a Maxitel solicita a 
regularização das estações base de telefonia celular identificadas nos Processos em questão. O parecer 
do relator João Prado (SEFIN) é favorável ao deferimento do pleito, desde que a obra atenda às 
legislações municipais pertinentes, que possua o licenciamento da ADEMA, anuência da Defesa Civil, 
da Energipe, do Corpo de Bombeiros, bem como do COMAR. A Presidente Suplente do Conselho 
coloca em votação o parecer do Relator, o qual é aprovado pelos membros do Conselho. Fica, então, 
aprovado o deferimento do Processo com a observância dos requisitos expostos no parecer do Relator. 
O quinto item da pauta foi retirado devido à solicitação do Relator Márcio Macedo (IBAMA) e da 
Presidente do Conselho, para ser discutido em reunião posterior do CONDURB. Passando ao item seis, 
Processo nº 4773/2003, a empresa TNL PCS S/A solicita a implantação de uma Torre de Celular no 
imóvel locado na Rua S2 do Bairro Farolândia, com a observação de que na época em que se deu 
entrada ao Processo, existia outros treze Processos tramitando no Conselho como mesmo objeto. O 
parecer da relatora Ana Néri é favorável às mesmas decisões tomadas pelo Conselho nos outros 
Processos, sugerindo que antes de qualquer decisão seja solicitado o licenciamento ambiental da 
ADEMA. A Presidente Suplente do Conselho coloca em votação o parecer da relatora, que é aprovado 
pelo Conselho. Fica, então, aprovado o deferimento do parecer.  Passando ao item sete, Processo nº 
2137/2003, o requerente solicita a construção de um posto de combustível. Após a solicitação da 
Legislação para estudo, o parecer do Relator Nilton Lima é favorável ao deferimento do pleito, desde 
que seja respeitada a área mínima que exige a legislação entre dois postos. Ele fala também que, 
havendo o avanço de tal área, o estabelecimento estará sujeito às punições cabíveis e previstas em Lei. 
A Presidente Suplente do Conselho coloca em votação o parecer do Relator, o qual é aprovado com 
unanimidade pelo Conselho. Fica, então, aprovado o deferimento do processo, observando as relativas 
orientações. Passando ao item oito da pauta, a EMURB notifica a existência de uma ponte de madeira 
que estava obstruindo o passeio público na Av. Oceânica. O Relator Osvaldo Filho (EMSURB) afirma 
em seu parecer que não há mais a existência do problema já que, após a não obediência do proprietário 
às ordens da EMURB de retirar a ponte. A própria empresa efetuou essa retirada. Por conseguinte, o 
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problema foi sanado. A Presidente do Suplente do Conselho coloca em votação o parecer do Relator que 
é aprovado por unanimidade pelo CONDURB. Passando ao item nove, Processo nº 5566/2003, o Banco 
do Brasil solicita a ampliação de uma de suas agências localizada na Av. Desembargador Maynard. O 
parecer do Relator Orlando Sérgio (SMTT) é favorável à ampliação, desde que atenda ao artigo 3º da 
Lei 006/92 que estabelece a taxa de ocupação máxima de 70%. O Relator solicita também que a obra 
contemple a disponibilização de uma área para estacionamento nas proximidades do estabelecimento, de 
acordo com a Legislação correspondente. A Presidente coloca em votação o parecer do Relator que é 
aprovado por unanimidade pelo Conselho. Fica, então, aprovado o deferimento do Processo com as 
referentes observações. No item dez, o que ocorrer, foi aprovado um Adendo à ata do dia oito de 
outubro do corrente ano. Não havendo mais nada a tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, 
servindo de Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as 
demais pessoas presentes. Aracaju (SE), vinte e cinco de novembro de dois mil e três.        
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Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e três, foi realizada Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença 
dos seguintes membros: Maria Lúcia de Oliveira Falcón (SEPLAN), Ana Lucy Cantanhede Néri 
(SEPLAN), Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), João Freire Prado (Secretaria de Finanças), 
Nilton Vieira Lima (OAB/SE), Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO X), Tanit Álvares 
Bezerra (FUNCAJU), Lígia Maria Mata de Ferreira Gomes, Vera Regina Ferreira Santos (CREA), 
Antônio José Aboim Castelo Branco (ADEMI), Orlando Sérgio de Santana Vieira, Eliema Cardoso 
Pires da Rosa (SRH/SEPLANTEC), Antônio José de Góis (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU), 
Manoel Rezende Neto (IBAMA/SE), Vera Lúcia Alves França (UFS), José Queiroz da Costa Filho 
(IAB), Ângela Maria Matos (PGM). A reunião teve a seguinte pauta: 1) Aprovação das Atas das 
reuniões dos dias 13 e 17 de novembro; 2) Aprovação do Parecer sobre o Processo n º 548/2003 – 
Parcelamento Parcial Proposto (JARDINS) – Relatora Vera França; 3) Discussão e aprovação do 
parecer sobre o Processo nº 4902/2002  - Construção inicial do imóvel na Alameda C nº 20 B. Jardins – 
Relator Osvaldo A. do Nascimento; 4) Discussão e aprovação do parecer sobre os Processos nºs. 6077, 
5835, 5834, 5833, 5830, 5829, 5821, 5820, 5819, 5818, 5817, 5816/2002 – regularização da 
implantação das Torres de Telefonia Celular – Relator João Prado; 5) Discussão e aprovação do parecer 
sobre o Processo 5142/2003 – Campinense Habitação e Construção Ltda., Certidão de Uso e Ocupação 
de Solo do imóvel situado na Av. Heráclito Rollemberg s/nº - Relator Márcio Macedo; 6) Discussão e 
aprovação do parecer o Processo nº 4773/2003 – TNL PCS S/A Licenciamento de construção de imóvel 
na R. “S2” nº 100 B. Farolândia – Relatora Ana Néri; 7) Discussão e aprovação do parecer sobre o 
Processo nº 2137/2003 – PETROX S/A Regularização de Imóvel situado na Av. Beira Mar, nº662 – 
Relator Nilton Lima; 8) Discussão e Aprovação do parecer nº 019/04 sobre a ocorrência 078/03 – 
Obstrução de Passeio Público – Relator Osvaldo Alves do Nascimento; 9) Análise do Parecer sobre o 
Processo nº 5566/03 – Ampliação da Agência do Banco do Brasil – Relator Orlando Sérgio; 10) O que 
ocorrer. Passando ao item um, foram aprovadas as Atas das reuniões dos dias 13 e 17 de novembro do 
corrente ano. Passando ao item dois, Processo nº 548/2003, foram aprovados o parecer da Relatora Vera 
França (UFS) e o parecer conjunto dos Representantes da Prefeitura Municipal de Aracaju (SEPLAN, 
SMTT, EMURB e EMSURB). Fica, então, aprovado o deferimento do Processo desde que a obra 
atenda as solicitações dos pareceres citados. Passando ao item três, Processo nº 4902/2002, foi aprovado 
o Parecer do Relator Osvaldo do Nascimento (EMSURB) que é favorável ao deferimento do Processo, 
cabendo as orientações legais devido ao fato da obra já estar construída quando o licenciamento foi 
solicitado a EMURB. Passando ao item quatro, foi aprovado o Parecer do Relator João Prado que é 
favorável ao deferimento do Processo desde que se atenda as solicitações expostas em seu parecer. O 
quinto item fora retirado de pauta. Passando ao item seis, Processo nº 4773/2003, foi aprovado o Parecer 
da Relatora Ana Néri (SEPLAN). Passando ao item sete, Processo nº 2137/2003, foi aprovado o Parecer 
do Relator Nilton Lima (OAB) que é favorável ao deferimento do Processo desde que atenda os 
requisitos  legais para o estabelecimento em questão.Passando ao item oito, foi aprovado o parecer do 
Relator Osvaldo Nascimento (EMSURB). Passando ao item nove, foi aprovado o parecer do Relator 
Orlando Sérgio (SMTT) que é favorável ao deferimento do Processo desde que atenda as observações 
expostas em seu relatório. No item dez, foi aprovado um Adendo à Ata do dia 08 de outubro de 2003.       
Não havendo mais nada a tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais pessoas 
presentes. Aracaju (SE), vinte e cinco de novembro de dois mil e três.        
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Aos vinte e dois dias de dezembro de dois mil e três, foi realizada uma reunião dos Representantes 
da Prefeitura Municipal de Aracaju no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos seguintes membros:  

1 
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A reunião teve a seguinte pauta: 1) Processo nº 4697/2003, requerido pela Companhia Brasileira de 
Distribuição – construção inicial do imóvel localizado na Av.Tancredo neves c/ Adélia Franco. 
   
Não havendo mais nada a tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais pessoas 
presentes. Aracaju (SE), vinte e dois de dezembro de dois mil e três.        

 Praça Gal. Valadão, 341 – 3° andar – Centro – Aracaju-SE  CEP. 49010-520 
(079)3179-1160/1141  E-mail: planejamento@aracaju.se.gov.br  

 

1




