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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E AMBIENTAL – CONDURB, 
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2004. 
 

Aos doze de janeiro de dois mil e quatro, foi realizada reunião do Conselho Municipal de 1 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos seguintes membros: 2 
Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos (Procuradoria Geral do Município),  Anete 3 
Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), Orlando Sérgio Vieira (SMTT), Maria Salete Jasmim Reis 4 
(Secretaria de Finanças), Décio Carvalho de Aragão (CREA/SE), Nilton Ramos Inhaquite (OAB/SE), 5 
Antônio José Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI), Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE 6 
PIO X), Manoel Rezende Neto (IBAMA/SE), Raimundo Lucas Rabelo (SEPLANTEC/SRH). A reunião 7 
teve a seguinte pauta: 1) Análise do Processo 1924, Projeto de Ampliação da Orla da Atalaia, Relator 8 
Márcio Macedo (IBAMA); 2) Processo nº 5142, requerido pela Campinese Habitação Ltda., Relator 9 
Márcio Macedo (IBAMA); 3) Processo nº 4697/2003, requerido pela Companhia Brasileira de 10 
Distribuição, Relator Antônio José Aboim.  Passando ao item um da pauta, Processo nº 1924/2003, o 11 
Conselheiro Manoel Rezende (IBAMA) solicita que este item seja retirado da pauta, pois o parecer 12 
sobre o processo ainda não havia sido finalizado até aquela data. A Presidente Suplente do Conselho, 13 
Ana Néri, assim como os outros Conselheiros, concordam com a proposta e este Processo será analisado 14 
em uma reunião posterior. Passando ao item dois da pauta, Processo nº 5142/2003, o Conselheiro 15 
Manoel Rezende (IBAMA) lê o seu parecer que é favorável ao deferimento do pleito, desde que o 16 
requerente atenda às solicitações previstas em seu parecer. Ele diz, também, aos Conselheiros que antes 17 
de elaborar o relatório, esteve na área em questão no Processo. O Conselheiro Nilton Inhaquite (OAB) 18 
pede vistas do Processo, pois, ao seu ver, ele não pode dar o seu voto sem os elementos necessários. Ele 19 
explica aos membros do Conselho que prefere analisar melhor o Processo antes de proferir seu voto. 20 
Fica, então, decidido que este Processo deverá ser analisado na próxima reunião, já com o parecer de 21 
vistas do Conselheiro Nilton. Passando ao item três da pauta, Processo nº 4697/2003, o Conselheiro 22 
Antônio José Aboim (ADEMI) lê o seu parecer para o Conselho, que é favorável ao deferimento do 23 
pleito. Em seu parecer, ele sugere que o estudo de tráfego que fora solicitado pela SMTT sobre a área 24 
em questão, seja financiado pelo próprio Órgão, pois ao seu ver, o mesmo possui os recursos para tal. O 25 
Conselheiro Orlando (SMTT) explica aos Conselheiros que a SMTT solicitou um estudo de tráfego 26 
porque a área em questão já possui uma demanda alta de veículos, e com a construção do 27 
empreendimento, essa demanda aumentaria ainda mais. Ele fala que não concorda com o parecer do 28 
Relator, já que não cabe ao mesmo decidir quem deve financiar o estudo. A Presidente Suplente do 29 
Conselho lê o parecer conjunto que foi elaborado pelos membros representantes da Prefeitura Municipal 30 
de Aracaju no CONDURB, que solicita o estudo de tráfego para a área. Após a leitura, a Presidente 31 
Suplente coloca em votação os dois pareceres. O parecer do Relator é reprovado pelo Conselho e o 32 
Parecer Conjunto é aprovado pelos membros do CONDURB, com o voto contrário do conselheiro 33 
Antônio José Aboim. Fica, então, aprovado o deferimento do Processo com as solicitações feitas no 34 
Parecer Conjunto. Não havendo mais nada a tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo 35 
de Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais 36 
pessoas presentes. Aracaju (SE), doze de janeiro de dois mil e quatro. 37 
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E AMBIENTAL – CONDURB, 
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 
2004. 
 

Aos três dias de fevereiro de dois mil e quatro, foi realizada reunião do Conselho Municipal de 1 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos seguintes membros: 2 
Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos (Procuradoria Geral do Município), Anete 3 
Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), Orlando Sérgio Vieira (SMTT), Maria Salete Jasmim Reis 4 
Mendonça (Secretaria de Finanças), Décio Carvalho de Aragão (CREA/SE), Osvaldo Alves do 5 
Nascimento (EMSURB), Antônio José Aboim Castelo Branco (ADEMI), Márcio Costa Macedo 6 
(IBAMA/SE), Manoel Rezende Neto (IBAMA), Raimundo Lucas Rabelo (SEPLANTEC/SRH), Tanit 7 
Álvares Bezerra (FUNCAJU), José Adriano de Jesus (FABAJU), Vera Lúcia Alves França (UFS) e 8 
Alcides Oliveira da Silva (ADEMA). A reunião teve a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata da do dia 12 9 
de janeiro de 2004; 2) Processo nº 5142/2003, requerido pela Campinense Habitação Ltda., Relator: 10 
Márcio Macedo (IBAMA). Passando ao item um da pauta, a Ata da reunião do dia doze de janeiro de 11 
2004 foi aprovada e assinada pelos membros do Conselho. Passando ao item dois, Processo nº 12 
5142/2003, esteve presente na reunião o Sr. Marcelo Ribeiro, representante da Campinense Habitação 13 
Ltda. Ele explica aos Conselheiros o Projeto que se pretende implantar na área em questão, informando 14 
aos mesmos que se trata de um condomínio fechado. Após a explanação, o Sr. Marcelo Ribeiro retira-se 15 
da sala de reuniões para aguardar a decisão final do Conselho. O Conselheiro Manoel Rezende 16 
(IBAMA) fala que o parecer foi baseado em experiências anteriores e que ele procurou enfatizar ao 17 
máximo a preservação do meio ambiente. A Presidente Suplente do Conselho, Ana Néri (SEPLAN), lê 18 
para os Conselheiros a Ata da reunião realizada com os membros representantes da Prefeitura de 19 
Aracaju no CONDURB, no dia três de fevereiro de 2004 às 10 horas (am). Ela diz aos membros do 20 
Conselho que nesta reunião os representantes da Prefeitura foram favoráveis ao deferimento do pleito, já 21 
que o parecer do IBAMA (Órgão responsável pelo uso e ocupação de áreas de interesse ambiental) foi 22 
favorável da liberação da obra. A Conselheira Ângela Matos (PGM) sugere que esta reunião seja adiada, 23 
devido à ausência do Conselheiro Nilton Inhaquite (OAB), que havia pedido vistas do Processo na 24 
reunião anterior. Ela afirma que não se pode analisar o parecer sem a presença do Conselheiro, mesmo 25 
que, quando de pedido de vista. A Presidente Suplente do Conselho, Ana Néri (SEPLAN), fala que este 26 
Processo já está há muito tempo no CONDURB e que não seria correto continuar prolongando as 27 
decisões, lembrando o prazo limite de 30 dias de acordo com o PDDU para o Conselho se posicionar e a 28 
partir daí, o processo pode retornar à Prefeitura e o Relator, IBAMA, estava sim, presente. O voto do 29 
Conselheiro da OAB feito por escrito, lido e incorporado ao Processo. O Conselheiro Antônio José 30 
Aboim (ADEMI) concorda que não se deve prolongar ainda mais o julgamento pelo Conselho. Ele 31 
reclama das reuniões que são feitas pelos representantes da Prefeitura no CONDURB, dizendo que tal 32 
atitude é deselegante com os membros deste Conselho, já que o CONDURB ao se reunir deve convocar 33 
todos os seus membros para todas as reuniões. A Presidente Suplente do Conselho informa que não está 34 
prevista no Regimento Interno do CONDURB a questão de análise de um parecer sem a presença do 35 
Relator, mas reitera que a OAB não foi relatora do Processo. Ela questiona aos membros do Conselho 36 
qual a posição a ser adotada. O Conselheiro Manoel Rezende (IBAMA) pergunta quantas vezes 37 
deveriam se adiar uma decisão importante por este motivo, mostrando-se contrário à proposta de adiar o 38 
julgamento por parte do Conselho.  A Presidente Suplente do Conselho coloca em votação a proposta da 39 
Conselheira Ângela Matos (PGM). Os Conselheiros Décio Aragão (CREA), Vera França (UFS), 40 
Raimundo Rabelo (SEPLANTEC/SRH), Alcides Oliveira (ADEMA) e a própria Ângela Matos (PGM) 41 
são a favor da proposta; entretanto, a maioria do Conselho vota contra tal sugestão. Fica, então, 42 
decidido, através de votação, por ser um objeto omisso no Regimento, que o parecer de vistas do 43 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

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

2

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E AMBIENTAL – CONDURB, 
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 
2004. 
 

Conselheiro Nilton Inhaquite (OAB) não será julgado, apenas incorporado ao Processo. A Presidente 44 
Suplente do Conselho, Ana Néri, coloca em votação o parecer do Relator (IBAMA), que é aprovado 45 
pela maioria dos membros do CONDURB. Fica, então, aprovado o deferimento do Processo nº 46 
5142/2003, de acordo com o parecer do Relator. Não havendo mais nada a tratar, então, eu, Eline 47 
Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, 48 
será assinada por mim e as demais pessoas presentes. Aracaju (SE), três de fevereiro de dois mil e 49 
quatro. 50 
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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E 
AMBIENTAL – CONDURB, REALIZADA EM 
09 DE MARÇO DE 2004. 
 

Aos nove de março de dois mil e quatro, foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 1 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos seguintes membros: 2 
Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Sérgio Murilo Guerra (Procuradoria Geral do Município), 3 
Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), Orlando Sérgio de Santana Vieira (SMTT), Maria Salete 4 
Jasmim (Secretaria de Finanças), Décio Carvalho de Aragão (CREA/SE), Lígia Maria Mata de Ferreira 5 
Gomes (EMSURB), Antônio José Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI), Tanit Álvares Bezerra 6 
(FUNCAJU), Antônio José de Góis (CAMARA MUNICIPAL), Nilton Ramos Inhaquite (OAB), José 7 
Queiroz da Costa Filho (IAB) e José Edinaldo dos Santos (FABAJU). Os Conselheiros: Manoel 8 
Rezende Neto (IBAMA), Leonilde Gomes da Silva Agra (FACULDADE PIO X), Raimundo Rabelo 9 
Lucas (SEPLANTEC/SRH) e Vera Lúcia Alves França (UFS) tiveram as suas ausências justificadas. A 10 
reunião teve a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata da do dia 03 de fevereiro de 2004; 2) Processo nº 11 
6381/2003, regularização de imóvel localizado na Av. Desembargador João Bosco de Almeida Lima, nº 12 
77, Bairro Atalaia - Relator: Nilton Inhaquite (OAB); 3) Processo nº 206/2004, requerido pela 13 
Associação de Ensino e Pesquisa Gracho Cardoso – Relator: Orlando Sérgio Santana (SMTT); 4) 14 
Análise e posicionamento sobre o Processo 6083/2003, referente aos Pareceres Técnicos Conjuntos nºs 15 
12, 13 e 14 – Anete Hermínia Oliveira (EMURB). Passando ao item um da pauta, a Ata da reunião do 16 
dia três de fevereiro de 2004 foi aprovada e assinada pelos membros do Conselho. Os Conselheiros do 17 
CONDURB concordaram com a inversão de pauta, devido ao pedido de diligência que o Conselheiro 18 
Nilton Inhaquite (OAB) recebeu na hora da reunião, solicitando um tempo para estudá-lo. Iniciou-se, 19 
então, a reunião, pelo item três: Processo nº 206/2004. O Conselheiro Orlando Sérgio Santana (SMTT) 20 
explica ao Conselho o projeto que é pretendido neste processo e fala que o requerente solicita a 21 
anuência prévia de reforma para instalação de uma Escola de 3º grau, situada na Rua Delmiro Golveia, 22 
s/nº, Bairro Coroa do Meio. Após explanação, o Conselheiro Orlando lê o seu parecer para os membros 23 
do Conselho, que é favorável ao deferimento do Processo, desde que sejam atendidas as diretrizes da 24 
EMURB e da SMTT, expostas em seu parecer. A Presidente Suplente do Conselho, Ana Néri 25 
(SEPLAN), coloca em votação o parecer do Relator, que é aprovado por unanimidade pelo Conselho. 26 
Fica, então, aprovado o deferimento do Processo, de acordo com o parecer do Relator e das exigências 27 
estabelecidas no mesmo. Passando ao item quatro da pauta, Processo nº 6083/03, a Conselheira Anete 28 
Hermínia diz que a EMURB pediu que esse Processo fosse repassado ao Conselho, devido a uma brecha 29 
que ficou sobre o assunto em reunião anterior do Conselho. Ela explica que de acordo com a Ata da 30 
reunião do dia trinta de setembro, o CONDURB indeferiu os Pareceres Técnicos Conjuntos nºs. 12, 13 e 31 
14, loteamentos e condomínios fechados quanto ao sistema viário, pois estavam em desacordo com o 32 
Plano Diretor (Resolução nº 018). Ela fala que nesta mesma reunião, o Conselho decidiu que ia propor 33 
uma ação na justiça, visando obter alteração no planejamento do Plano Diretor, e ainda que deveriam 34 
cientificar ao Prefeito da situação. Entretanto, a Conselheira Anete Hermínia (SMTT) diz que não ficou 35 
claro se cabe a suspensão dos Processos relativos aos Pareceres indeferidos até o posicionamento do 36 
Prefeito ou até a ação ser movida pelo CONDURB. A Presidente Suplente do Conselho diz que não se 37 
falou em suspensão de Processo na reunião. O Conselheiro Antônio Góis (CAMARA MUNICIPAL) 38 
fala que em tal reunião ficou resolvido que o Conselho iria propor uma ação na justiça, já que de acordo 39 
com a Lei, o Plano Diretor só pode ser modificado após o período de cinco anos. Ele fala que cabe à 40 
Presidência do Conselho tomar as providências necessárias e que antes disso os Processos não deveriam 41 
vir ao CONDURB. O Conselheiro Orlando Sérgio (SMTT) concorda com o Conselheiro Antônio Góis. 42 
O Conselheiro Nilton Inhaquite (OAB) diz que se deve seguir a decisão do Conselho, não podendo 43 
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modificá-la. O Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) chega à reunião e comunica oficialmente aos 44 
membros do CONDURB a sua saída do Conselho, em curto espaço de tempo, devido à 45 
incompatibilidade com suas funções de Cônsul. Ele explica que não seria ético de sua parte permanecer 46 
no CONDURB, apesar de gostar muito de função de Conselheiro, e que sua saída de fato deve acontecer 47 
dentro de alguns meses. Após o comunicado, ele pede vistas do Processo para melhor analisa-lo, 48 
juntamente com o Órgão que representa. O Conselheiro Nilton Inhaquite (OAB) diz ser contra este 49 
pedido de vistas, já que o mesmo se declara incompatível com a função de Conselheiro. Fica, então, 50 
decidido que o Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) terá o seu prazo de vistas do Processo, o 51 
qual será analisado na próxima reunião. Passando, então, ao item dois da pauta, Processo nº 6381/03, o 52 
Relator Nilton Inhaquite (OAB) lê e explica o seu parecer aos Conselheiros, que é favorável à liberação 53 
da certidão de existência do imóvel. A Presidente Suplente do Conselho questiona qual é o objeto que 54 
deve ser analisado pelo CONDURB: o funcionamento do estabelecimento ou a liberação da certidão de 55 
existência da edificação. A Conselheira Anete Hermínia (EMURB) explica que a requerente, a Sra. 56 
Dayse Melo, pediu a regularização do seu imóvel e a EMURB não liberou a Certidão de Existência, 57 
pois a edificação está com avanço na área de recuo frontal. Em relação à questão do alvará de 58 
funcionamento, a Conselheira Anete Hermínia diz que isto é objeto da Secretaria Municipal de 59 
Finanças, porém, o uso deve ser regularizado pelo CONDURB. Após ampla discussão, o Conselheiro 60 
Antônio Góis, por motivo de esclarecimento, solicita que este Processo seja enviado a SMTT, para que 61 
seja feito um estudo do sistema viário da área em questão. A Presidente Suplente do Conselho coloca 62 
em votação a proposta do Conselheiro Antônio Góis, que é aprovada por unanimidade pelo Conselho. 63 
Fica, então, suspenso o Processo até a conclusão do estudo a ser realizado pela SMTT. Não havendo 64 
mais nada a tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente 65 
Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 66 
nove de março de dois mil e quatro. 67 
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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E 
AMBIENTAL – CONDURB, REALIZADA EM 
30 DE MARÇO DE 2004. 
 

Aos trinta dias de março de dois mil e quatro, foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho 1 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos 2 
seguintes membros: Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos (Procuradoria Geral 3 
do Município), Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), Francisco Roberto Duarte Villa Chan 4 
(Secretaria de Finanças), Décio Carvalho de Aragão (CREA/SE), Antônio José Aboim Freire Castelo 5 
Branco (ADEMI), Tanit Álvares Bezerra (FUNCAJU), Antônio José de Góis (CAMARA 6 
MUNICIPAL), José Queiroz da Costa Filho (IAB), Vera Lúcia Alves França (UFS), Raimundo Rabelo 7 
Lucas (SEPLANTEC/SRH). Os Conselheiros: Manoel Rezende Neto (IBAMA), Lígia Maria Mata de 8 
Ferreira Gomes (EMSURB), Nilton Ramos Inhaquite (OAB/SE) e Orlando Sérgio de Santana Vieira 9 
(SMTT) tiveram as suas ausências justificadas. A reunião teve a seguinte pauta: 1)Leitura e aprovação 10 
da Ata da Reunião Extraordinária do dia 09/03; 2) Análise do Processo nº 5854/03 -  Construção inicial 11 
do imóvel localizado na Av. Teixeira de Freitas, B. Grageru – CRISFARMA Com. Rep. Ltda - Relator: 12 
Décio Carvalho de Aragão; 3)Análise do Processo n° 5939/03, Construção inicial de uma Academia de 13 
Ginástica localizada na Rua José R. da Silva c/ Cap. Teófilo Otoni B. 13 de Julho – Requerida p/ Diego 14 
de Carvalho Torres – Relator: Décio Carvalho de Aragão; 4)Análise do Processo n° 507/04, acréscimo 15 
e reforma de imóvel localizado na Av. Delmiro Gouveia s/nº, B. Coroa do Meio – Requerido pelo 16 
BANESE – Relator: José Queiroz da S. Filho; 5) Apreciação da substituição da pavimentação dos 17 
Boxes do Mercado Thales Ferraz, solicitado pela EMSURB – Dra. Lígia Maria Mata de F. Gomes; 6) 18 
O que ocorrer. Passando ao item um da pauta, a Ata da reunião do dia nove de março de 2004 foi 19 
aprovada e assinada pelos membros do Conselho. Passando ao item dois, Processo nº 5854/03, o 20 
Relator Décio Aragão (CREA/SE) lê o seu parecer para os Conselheiros, que é favorável ao 21 
deferimento do pleito, desde que sejam atendidas as suas solicitações e que seja feita uma consulta a 22 
ADEMA e a SMTT, pois os pareceres desses órgãos não constam no processo. O Conselheiro Décio 23 
explica aos membros do Conselho que seu parecer deve ser vinculado às diretrizes propostas pela 24 
ADEMA e SMTT, pois inclusive a própria EMURB solicita tais diretrizes em seu parecer. Ele fala, 25 
também, que o processo não deveria chegar ao Relator sem os pareceres dos Órgãos Competentes, pois 26 
dessa maneira dificulta a elaboração do relatório pelo próprio Relator. A Conselheira Anete Hermínia 27 
(EMURB) explica na maioria das vezes o processo é enviado ao CONDURB com as diretrizes/análises 28 
dos Órgãos afins. Vez por outra o processo é enviado sem constar tais diretrizes, mas após aprovação 29 
do CONDURB, o processo é submetido a esses Órgãos por se tratar de exigências legais ao 30 
licenciamento da construção. O Conselheiro Antônio Góis (Câmara Municipal) diz que não concorda 31 
com a Conselheira Anete, pois ao seu ver o Relator só pode dar o seu parecer quando obtiver todas as 32 
informações necessárias. Ele fala que o processo já deve chegar ao Relator com os pareceres dos 33 
Órgãos. A Conselheira Ângela Matos (PGM) propõe ao Conselho que seja feita uma Resolução, na 34 
qual estabeleça-se que todos os processos que venham ao CONDURB sejam previamente instruídos, 35 
contendo todos os pareceres necessários para a análise e parecer final do Relator. A Presidente Suplente 36 
do Conselho, Ana Néri (SEPLAN), coloca em votação a proposta da Conselheira Ângela Matos que é 37 
aprovada pela maioria do Conselho, com exceção dos Conselheiros Antônio José Aboim (ADEMI) e da 38 
Conselheira Anete Hermínia (EMURB)  que deram seus votos de abstenção. Fica, então, aprovado o 39 
pedido de diligência do processo, que será encaminhado a EMURB para solicitação dos pareceres da 40 
ADEMA e SMTT. Passando ao item 3, Processo nº 5939/03, o Relator Décio Aragão (CREA/SE) lê o 41 
seu parecer para os Conselheiros, que é favorável ao deferimento do pleito desde que sejam atendidas 42 
as solicitações da EMURB e SMTT. Ele explica ao Conselho que em seu parecer ele questiona a 43 
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posição da SMTT quanto ao sistema viário, que determina apenas treze vagas de estacionamento e uma 44 
vaga para deficientes físicos, pois ele acha que essa quantidade não irá atender a demanda, já que o 45 
fluxo de alunos para academia é muito grande. O Conselheiro Décio questiona também sobre os 46 
revestimentos aplicados nas salas de aulas, já que nos cursos de ginásticas são usados sons através de 47 
equipamentos e por acompanhamento oral, o que produz ruídos para vizinhança. Ele sugere que esse 48 
ponto seja analisado pela ADEMA. O Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) fala que no caso do 49 
estacionamento, cabe o questionamento da análise da SMTT já que há uma irregularidade no parecer. 50 
Ele fala, também, que apenas em casos como este cabe a análise do parecer dos Órgãos Competentes. 51 
A Presidente Suplente do Conselho diz que este processo está na mesma situação do anterior: pedido de 52 
diligência. Ela diz que o processo deve ser encaminhado a SMTT para que seja feita a justificativa 53 
quanto aos números de vagas do estacionamento e deve, também, ser encaminhado a ADEMA, para 54 
que o Órgão dê o seu parecer sobre a questão do revestimento das salas de aula. Os conselheiros do 55 
CONDURB concordam com a Presidente Suplente. Fica, então, aprovado o pedido de diligência do 56 
processo, que será encaminhado a EMURB para que a mesma tome as providências necessárias. 57 
Passando ao item quatro, Processo nº 507, o Relator José Queiroz (IAB) lê o seu parecer para os 58 
Conselheiros, que é favorável ao deferimento do pleito, considerando que a implantação da referida 59 
agência bancária não infringiria o PDDU, pois tal projeto é parte integrante do Shopping Riomar, o 60 
qual já atende as exigências legais para seu funcionamento. Ele sugere, também, em seu parecer, que a 61 
COURB/EMURB onde couber, determine que sejam consideradas as instalações coletivas do próprio 62 
Shopping, respeitando a legislação em vigor. A Presidente Suplente do Conselho coloca em votação o 63 
parecer do Relator José Queiroz, o qual á aprovado por unanimidade pelo CONDURB. Fica, então, 64 
aprovado o deferimento do Processo nº 507/04. Passando ao item cinco da pauta, apreciação da 65 
substituição da pavimentação dos Boxes do Mercado Thales Ferraz, a Conselheira Lígia Mata 66 
(EMSURB) não esteve presente na reunião. A Presidente Suplente, Ana Néri, explica aos Conselheiros 67 
o parecer da Conselheira Lígia que fala sobre a precariedade do piso atual do referido Mercado e, 68 
conseqüentemente, da necessidade de sua substituição. Ela explica que a nova pavimentação foi 69 
devidamente especificada pela Arquiteta Ana Libório, responsável pelo projeto de reforma. O 70 
Conselheiro Antônio Góis (Câmara Municipal) diz que é favorável a substituição da pavimentação e 71 
sugere que a Procuradoria Geral do Município dê início a uma ação judicial contra os responsáveis pela 72 
deterioração do piso colocado anteriormente. A Conselheira Ângela Matos (PGM) propõe aos 73 
Conselheiros o pedido de diligência ao Patrimônio Histórico, solicitando um parecer da Entidade sobre 74 
o assunto. A Conselheira Tanit Álvares (FUNCAJU) diz o CONDURB deve informar a Vigilância 75 
Sanitária sobre tal situação e os outros Conselheiros concordam com a sugestão. A Presidente Suplente 76 
do Conselho coloca em votação a proposta da Conselheira Ângela Matos que á aprovada pelos 77 
membros do Conselho. Fica, então, aprovado o pedido de diligência ao Patrimônio Histórico. Passando 78 
ao item seis, o que ocorrer, o Conselheiro Antônio José Aboim (ADEMI) devolve o Processo nº 79 
6380/03, do qual tinha pedido vistas na reunião anterior e informa que a ADEMI não tem nada a 80 
declarar sobre o assunto. Ainda no item seis, foram pedidas diversas vezes durante a reunião a 81 
realização do Seminário que foi aprovado pelo CONDURB desde a gestão anterior. Não havendo mais 82 
nada a tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente Ata 83 
que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 84 
trinta de março de dois mil e quatro. 85 
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Aos treze dias de abril de dois mil e quatro, foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho 1 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos 2 
seguintes membros: Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos (Procuradoria Geral 3 
do Município), Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), Francisco Roberto Duarte Villa Chan 4 
(Secretaria de Finanças), Décio Carvalho de Aragão (CREA/SE), Antônio José Aboim Freire Castelo 5 
Branco (ADEMI), Tanit Álvares Bezerra (FUNCAJU), Raimundo Rabelo Lucas (SEPLANTEC/SRH), 6 
Manoel Rezende Neto (IBAMA), Lígia Maria Mata de Ferreira Gomes (EMSURB), Gabriel Souza 7 
Montalvão (OAB/SE), Orlando Sérgio de Santana Vieira (SMTT)33. A reunião teve a seguinte pauta: 8 
1)Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 30/03/04; 2) Análise do Processo n° 9 
1186/04 – Pedido de licenciamento para construção de um Complexo Desportivo de Tênis na Av. 10 
Senador Júlio Cézar Leite, B. Aeroporto – Relator: Orlando Sérgio (SMTT); 3) Análise do Processo nº 11 
6088/02 -  Regularização do imóvel na Rua Alu Campos, nº 120, Bairro Atalaia, requerido pela 12 
Associação de Pescadores da Boca do Rio – Relatora: Anete Hermínia (EMURB); 4) Análise do 13 
Processo n° 6381/03, com o Estudo do Sistema Viário solicitado a SMTT na reunião do dia 09/03/04 – 14 
Relator: Nilton Inhaquite (OAB). Passando ao item um da pauta, a Ata da reunião do dia trinta de 15 
março de 2004 foi aprovada e assinada pelos membros do Conselho. Passando ao item dois, Processo 16 
nº 1186/04, o Relator Orlando Sérgio (SMTT) solicita em seu parecer que o empreendimento 17 
contemple os seguintes itens: o passeio público deverá possuir largura de acordo com o previsto pelo 18 
PDDU; deve haver melhor acessibilidade para portadores de necessidades especiais da área externa e 19 
interna do empreendimento; que o projeto atenda as 57 vagas para estacionamento previstas em Lei. O 20 
Relator diz aos membros do Conselho que todas estas exigências foram atendidas pelo requerente, 21 
então, seu parecer que é favorável ao deferimento do pleito, desde que sejam atendidas, também, todas 22 
as exigências da EMURB. A Presidente Suplente do Conselho, Ana Néri (SEPLAN), coloca em 23 
votação o parecer do Relator, que é aprovado por unanimidade pelo CONDURB. Fica, então, aprovado 24 
o deferimento do Processo nº 1186/04. Passando ao item três, Processo nº 6088/02, a Relatora Anete 25 
Hermínia explica o seu parecer para os Conselheiros, que é favorável ao deferimento do pleito. A 26 
Presidente Suplente Ana Néri coloca em votação o parecer da Relatora que é aprovado por 27 
unanimidade pelo Conselho. Fica, então, aprovado o deferimento do Processo nº 6088/02. Passando ao 28 
item quatro da pauta, Processo nº 6381/03, o Conselheiro Orlando Sérgio (SMTT) explica aos 29 
Conselheiros sobre o estudo do sistema viário feito pela SMTT sobre o projeto, que fora solicitado 30 
pelos Conselheiros na reunião do dia 09 de março de 2004. Ele diz que é favorável ao deferimento do 31 
pleito desde que sejam atendidas as solicitações do Órgão. A Presidente Suplente do Conselho coloca 32 
em votação o parecer do Conselheiro Orlando, que é aprovado por unanimidade pelo CONDURB. A 33 
Presidente Suplente Ana Néri coloca em votação o parecer do Relator Nilton Inhaquite que é aprovado 34 
pelo Conselho. A Presidente Ana Néri (SEPLAN) lembra aos Conselheiros que esse Processo já tinha 35 
passado pelo CONDURB na reunião do dia nove de março de 2004 e que foi decidido que a requerente 36 
só receberia a liberação da Certidão de Existência do imóvel, se o mesmo fosse regularizado, pois este 37 
se encontra com um avanço na área de recuo frontal. Os membros do CONDURB aprovam por 38 
unanimidade a decisão. Fica, então, aprovado o deferimento do Processo nº 6381/03 com suas devidas 39 
restrições. Não havendo mais nada a tratar, então, eu, Eline Franco Sobral de Oliveira, servindo de 40 
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e as demais 41 
pessoas presentes. Aracaju (SE), treze de abril de dois mil e quatro. 42 
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Aos vinte e sete dias de abril de dois mil e quatro, foi realizada Reunião Ordinária do Conselho 1 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a presença dos 2 
seguintes membros: Ana Lúcy Cantanhede Néri (SEPLAN), Ângela Maria Matos (Procuradoria Geral 3 
do Município), Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), Maria Salete Jasmim de Reis Mendonça 4 
(Secretaria de Finanças), Antônio José Aboim Freire Castelo Branco (ADEMI), Tanit Álvares Bezerra 5 
(FUNCAJU), Raimundo Rabelo Lucas (SEPLANTEC/SRH), Lígia Maria Mata de Ferreira Gomes 6 
(EMSURB), Gabriel Souza Montalvão (OAB/SE), Orlando Sérgio de Santana Vieira (SMTT), 7 
Leonilde Gomes da Silva Agra (Faculdade Pio X), Antônio José de Góis (Câmara Municipal de 8 
Aracaju). Os conselheiros Manoel Rezende Neto (IBAMA), Décio Carvalho Aragão (CREA), Vera 9 
Lúcia Alves França (UFS) tiveram as suas ausências justificadas. Esteve presente na reunião o Sr. 10 
Gilsón Néri, responsável pelo setor de Meio ambiente da Secretaria Municipal de Planejamento. A 11 
reunião teve a seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 12 
13/04/2004; 2) Análise e Parecer da Associação dos Comerciantes do Mercado Thales Ferraz e 13 
Antônio Franco referente à permanência de churrasqueiras nos referidos mercados; 3) Autorização 14 
para despesas do Comitê de Bacias Hidrográficas – CBH do Rio Sergipe; 4) O que ocorrer. Passando 15 
ao item um, a Ata da reunião do dia treze de abril de 2004 foi aprovada e assinada por todos os 16 
Conselheiros presentes. Passando ao item dois, a Conselheira Lígia (EMSURB) explica que esse ofício 17 
foi enviado a EMSURB pela Associação dos Comerciantes do Mercado Thales Ferraz e Antônio 18 
Franco, solicitando a permanência das churrasqueiras nos referidos Mercados e a obrigatoriedade de 19 
padronização das mesmas. Ela explica para os Conselheiros sobre a localização e a situação de tais 20 
churrasqueiras e diz que trouxe esta questão ao CONDURB por se tratar de uma questão com apelo 21 
social e se encontrar no contexto de um Patrimônio Histórico e Cultural. A Conselheira Ângela Matos 22 
(PGM) indaga se esse seria um problema puramente estético e a Conselheira Lígia (EMSURB) 23 
responde que, além da estética, há questão da segurança. A Conselheira Ângela Matos pergunta se há 24 
uma cláusula no contrato que impeça aos donos dos bares a ampliação do seu estabelecimento e a 25 
Conselheira Lígia responde que sim, porém tais churrasqueiras não seriam consideradas como uma 26 
forma de ampliação, pois são móveis, podendo ser retiradas. O Conselheiro Orlando Sérgio (SMTT) 27 
pergunta se há uma maneira de inserir tais churrasqueiras na própria arquitetura do prédio, pois assim 28 
elas não ocupariam o espaço dos pedestres. A Conselheira Lígia afirma que não há espaço para isso. O 29 
Conselheiro Antônio Aboim diz ser a favor da permanência das churrasqueiras, pois através delas, 30 
também, os donos dos bares ganham o seu sustento e de suas famílias. A Conselheira Ângela Matos 31 
(PGM) sugere que para uma melhor análise do Conselho sobre o caso, o contrato dos requerentes 32 
deveria ser previamente analisado pelo jurídico da EMSURB. O Conselheiro Antônio Góis (Câmara 33 
Municipal) sugere que seja feita uma comissão para ir ao local e dar um parecer sobre o assunto. A 34 
Conselheira e Presidente Suplente do Conselho, Ana Néri (SEPLAN), sugere que arquitetos da própria 35 
SEPLAN poderiam fazer uma vistoria. O Conselheiro Orlando (SMTT) diz que se for analisar o 36 
problema das churrasqueiras, deve-se olhar todas as outras irregularidades. A Presidente Suplente do 37 
Conselho, Ana Néri (SEPLAN), fala que isso é da competência da EMSURB. A Presidente Suplente 38 
do Conselho coloca em votação a proposta da Conselheira Ângela Matos (PGM) sobre a questão da 39 
análise dos contratos pelo jurídico da EMSURB, que é aprovada por unanimidade pelo Conselho. A 40 
Presidente Suplente do Conselho coloca em votação a proposta do Conselheiro Antônio Góis (Câmara 41 
Municipal) da emissão de um parecer de vistoria pelos arquitetos da SEPLAN, que foi aprovada por 42 
unanimidade pelo Conselho. Fica, então, decidido que o tópico do segundo item desta pauta, será 43 
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analisado por advogados da EMSURB e pelos arquitetos da SEPLAN, voltando a ser analisado pelo 44 
CONDURB em uma reunião posterior. Passando ao item três da pauta, Gilsón Néri , Coordenador do 45 
Setor de Meio ambiente da SEPLAN,  explica aos Conselheiros o projeto que se refere à confecção de 46 
folders e vídeos sobre educação ambiental relacionada ao Rio Sergipe, para serem divulgados nas 47 
escolas de Ensino Médio. Ele explica que esse projeto veio ao Conselho para que seus membros 48 
autorizassem as despesas através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. O 49 
Conselheiro Antônio Góis diz que já existe um Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Sergipe, do 50 
qual ele é um dos integrantes, e fala que essa questão antes de tudo deve ser repassada ao Comitê, 51 
evitando assim um problema político. Gilsón Néri explica aos Conselheiros que esse projeto não seria 52 
uma interferência do CONDURB no Comitê, e sim uma contribuição. A Conselheira Anete Hermínia 53 
(EMURB) pede a Gilson que esclareça se está apresentando o Projeto pela Prefeitura ou pelo Comitê. 54 
Gilson esclarece que seria pela Prefeitura. A conselheira Anete sugere que seja votado o projeto como 55 
sendo da Prefeitura, mesmo que posteriormente possa ser oferecido ao Comitê. O Conselheiro Orlando 56 
(SMTT) diz ser favorável a autorização das despesas, mas sugere que o projeto seja mais extenso e não 57 
seja direcionado apenas às Escolas, mas a todo o Município. O Conselheiro Antônio José Aboim 58 
(ADEMI) questiona ao Sr. Gilsón Néri qual seria o valor da despesa autorizada pelo CONDURB e ele 59 
responde que seria por volta de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). O Conselheiro Antônio Aboim diz 60 
ser contra a autorização pelo Conselho para despesa de tal projeto, pois além de não haver um projeto 61 
de orçamento com o valor exato, tal projeto é da competência Estadual, e não Municipal. Ele solicita a 62 
Presidente Suplente do conselho que seja feita uma prestação de contas do Fundo Municipal de 63 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental com os Conselheiros do CONDURB, pois não se sabe até hoje 64 
o valor exato desse Fundo e as suas fontes. A Presidente Suplente diz que o valor do Fundo é de R$ 65 
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para serem utilizados durante um ano e que suas fontes são 66 
diversas. A Conselheira Ângela Matos (PGM) sugere que seja feito o orçamento desse projeto e após 67 
isso, retorne ao CONDURB para avaliação. A Presidente Suplente do Conselho coloca em votação a 68 
proposta da Conselheira Ângela Matos, que é aprovado por unanimidade pelo Conselho. Fica, então, 69 
decidido que este item será analisado pelo CONDURB em uma reunião posterior. Passando ao item 70 
quatro, o que ocorrer, os Conselheiros Lígia (EMSURB) e Orlando (SMTT)  lêem para os 71 
Conselheiros  seus pareceres sobre o Processo nº 5939/03, que foram solicitados aos Órgãos que 72 
representam, EMSURB E SMTT respectivamente. A Conselheira Lígia explica que a EMSURB só 73 
poderá fazer a avaliação do nível de ruído do estabelecimento, quando o mesmo já estiver em 74 
funcionamento. Ela diz também que o requerente foi notificado sobre a questão, informando que o 75 
nível de ruído do estabelecimento deve estar de acordo com a Lei. O Conselheiro Orlando explica ao 76 
CONDURB que o número de vagas solicitadas está de acordo com a Legislação vigente, sendo 77 
realmente treze vagas para o estacionamento. A Presidente Suplente do Conselho lê para todos o 78 
parecer do Relator Décio Aragão (CREA) que é favorável ao deferimento do pleito e coloca-o em 79 
votação: os membros do Conselho aprovam por unanimidade o parecer do Relator. Fica, então, 80 
aprovado o deferimento do Processo nº 5939/03. Não havendo mais nada a tratar, então, eu, Eline 81 
Franco Sobral de Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, 82 
será assinada por mim e as demais pessoas presentes. Aracaju (SE), vinte e sete de abril de dois mil e 83 
quatro. 84 
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Aos seis dias do mês de maio de dois mil e quatro, foi realizada uma reunião Extraordinária do 1 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com a 2 
presença dos seguintes membros: Maria Lúcia de Oliveira Falcón (SEPLAN), Ana Lucy 3 
Cantanhede Néri (SEPLAN), Orlando Sérgio de Santana (SMTT), Maria Salete Jasmim Reis 4 
Mendonça (Secretaria de Finanças), Gabriel Souza Montalvão (OAB/SE), Lígia Maria Mata de 5 
Ferreira Gomes (EMSURB), Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), Tanit Álvares 6 
Bezerra (FUNCAJU), Leonilde Gomes da Silva Agra (Faculdade Pio X), Eliema Cardoso Pires 7 
da Rosa (SRH-SEPLANTEC). Os Conselheiros Antonio José Aboim Freire (ADEMI), Manoel 8 
Rezende Neto (IBAMA), Maria do Céu Pereira da Paixão (ITPS), Vera Lúcia Alves França 9 
(UFS) e Décio Carvalho de Aragão (CREA) tiveram suas ausências justificadas. A reunião teve 10 
a seguinte pauta: 1) Discussão sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano; 11 
2)Campanha de Educação Ambiental sobre o Rio Sergipe; 3)Conferência Municipal de 12 
Habitação; 4)Seminário do CONDURB; 5) visita da Presidente e da Secretária do CONDURB 13 
à Prefeitura de Recife. Ao ser verificada a falta de quorum após o tempo regularmente definido, 14 
a reunião foi encerrada. A Presidente do CONDURB, Dra. Lúcia Falcón, sugere aos 15 
Conselheiros que outra reunião com esta mesma pauta seja remarcada, devido à importância 16 
dos seus tópicos. Ela explica, informalmente, aos membros do Conselho presentes todos os 17 
itens da pauta e solicita a retirada do item cinco, dizendo que a visita a Prefeitura Recife não 18 
será mais necessária, pois os membros desta Prefeitura virão a Aracaju. O Conselheiro Orlando 19 
Sérgio (SMTT) sugere, informalmente, que o CONDURB analise a legislação sobre alvará de 20 
funcionamento, para que possa ser modificada em alguns aspectos.  Para constar,eu, Eline 21 
Franco Sobral Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 22 
aprovada, será assinada por mim e demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 06 de maio de 23 
2004. 24 
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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E 
AMBIENTAL – CONDURB, REALIZADA EM 
13 DE MAIO DE 2004. 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quatro, foi realizada uma Reunião Extraordinária 1 
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CONDURB, contando com 2 
a presença dos seguintes membros: Maria Lúcia de Oliveira Falcón (SEPLAN), Ana Lucy 3 
Cantanhede Néri (SEPLAN), Orlando Sérgio de Santana (SMTT), Maria Salete Jasmim Reis 4 
Mendonça (Secretaria de Finanças), Nilton Ramos Inhaquite (OAB/SE), Cláudia Virgínia 5 
Santos (EMSURB), Anete Hermínia Oliveira Pereira (EMURB), Tanit Álvares Bezerra 6 
(FUNCAJU), Raimundo Rabelo Lucas (SRH-SEPLANTEC), Décio Carvalho de Aragão 7 
(CREA), Vera Lúcia Alves França (UFS). Os Conselheiros Antonio José Aboim Freire 8 
(ADEMI), Manoel Rezende Neto (IBAMA), Maria do Céu Pereira da Paixão (ITPS) tiveram 9 
suas ausências justificadas. A reunião teve a seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação das atas das 10 
reuniões dos dias 27/04 e 06/05 de 2004; 2)Discussão sobre o Fundo Municipal de 11 
Desenvolvimento Urbano; 3)Campanha de Educação Ambiental sobre o Rio Sergipe; 12 
4)Conferência Municipal de Habitação; 5)Seminário do CONDURB. Passando ao item um, as 13 
respectivas atas foram lidas, aprovadas e assinadas pelos membros do Conselho. Passando ao 14 
item dois, a Presidente do Conselho, Dra. Lúcia Falcón, fala sobre o Fundo Municipal de 15 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental que foi criado em 04 de Dezembro de 1989, pela Lei nº 16 
1530, e regulamentado pelo Decreto nº 226 de 27 de dezembro do mesmo ano. A Presidente faz 17 
uma breve explanação sobre esse Fundo e os seus objetivos. Passando ao item três da pauta, 18 
Dra. Lúcia Falcón explica aos Conselheiros sobre a Campanha de Educação Ambiental sobre o 19 
Rio Sergipe que a Prefeitura Municipal de Aracaju, através da SEPLAN e com o apoio do 20 
CONDURB, pretende desenvolver. A Presidente apresenta aos Conselheiros uma planilha de 21 
custos que havia sido solicitada pelo Conselho na reunião do dia 27 de abril deste ano, na qual 22 
a Campanha foi um dos itens da pauta. Dra. Lúcia Falcón lê, também, para os Conselheiros 23 
uma exposição de motivos feita pela própria Secretaria para o apoio financeiro do CONDURB 24 
nessa Campanha, com a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) através do Fundo Municipal 25 
de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, que serão utilizados na confecção de folders, 26 
banners e vídeos para serem apresentados nas escolas de Ensino Médio. A Conselheira Ângela 27 
Matos (PGM) questiona a Presidente se o CONDURB ao patrocinar a Campanha não estaria 28 
afetando a competência do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Sergipe. Dra. Lúcia Falcón 29 
responde que não, pois quaisquer das dezessete Prefeituras das cidades banhadas pelo Rio 30 
podem divulgar projetos sobre a bacia. Ela sugere que o CONDURB assista a uma reunião do 31 
Comitê. A presidente do conselho coloca em votação a proposta do item três da pauta que é 32 
aprovada por unanimidade. Fica, então, aprovado o patrocínio pelo CONDURB na quantia de 33 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), através do Fundo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, 34 
para Campanha de Educação Ambiental do Rio Sergipe. Passando ao item quatro da pauta, a 35 
presidente do conselho explica aos conselheiros sobre a 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 36 
HABITAÇÃO. Ela lê uma exposição de motivos feita pela SEPLAN, dizendo que o objetivo de 37 
tal Conferência é discutir aspectos relacionados ao desenvolvimento urbano de Aracaju, no que 38 
diz respeito ao tema Habitação. Após a explanação, Dra. Lúcia Falcón apresenta aos 39 
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Conselheiros a planilha de custos da Conferência, solicitando o patrocínio do CONDURB na 40 
quantia de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). Ela fala também que está solicitando o 41 
patrocínio ao CONDURB por se tratar de uma questão que afeta o Conselho e diz que todos os 42 
conselheiros são delegados natos. A Presidente do Conselho coloca em votação o quarto item 43 
da pauta que é aprovado por unanimidade. Fica, então, aprovado o patrocínio do CONDURB 44 
na quantia de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), através do Fundo de Desenvolvimento 45 
Urbano e Ambiental, para 1ª Conferência Municipal de Habitação a ser realizada nos dias 21 e 46 
22 de maio do corrente ano, no Hotel Parque dos Coqueiros. Passando ao item cinco, a 47 
Presidente explica aos Conselheiros que o objetivo do Seminário é discutir sobre o 48 
funcionamento e a estruturação do próprio Conselho. Ela explica que os gastos serão mínimos, 49 
mas devem ser custeados pelo fundo municipal de desenvolvimento urbano por se tratar de uma 50 
atividade do CONDURB. O conselheiro Nilton Inhaquite (OAB) sugere que sejam feitos kits 51 
com toda a legislação necessária aos conselheiros, para uma melhor elaboração dos pareceres. 52 
A conselheira Ângela Matos (PGM) sugere que pelo menos a cada três meses os Conselheiros 53 
recebam as Resoluções aprovadas pelo Conselho. O conselheiro Décio Aragão (CREA) diz que 54 
cada conselheiro deve também pesquisar e buscar as suas dúvidas, com o apoio de uma 55 
assessoria técnica e jurídica, como acontece na maioria dos Órgãos. A conselheira Ângela 56 
Matos diz, também, que o Seminário deve apresentar a política urbana no geral, o papel do 57 
conselheiro nesta política e sua estrutura no Conselho. O conselheiro Nilton Inhaquite sugere 58 
que cada Órgão faça uma exposição do seu papel no CONDURB. A presidente concorda com 59 
as sugestões, assim como os outros Conselheiros. A Conselheira Vera França (UFS) sugere que 60 
nesse Seminário seja feito um plano sobre a utilização do Fundo de Desenvolvimento Urbano e 61 
Ambiental, destacando as questões prioritárias no qual deve ser empregado. A Conselheira 62 
Ângela concorda com a proposta e lembra que o dinheiro do Fundo é público e cada 63 
Conselheiro responde pelo seu uso individualmente. Ela diz que o ideal é que se faça um 64 
orçamento e um planejamento do Fundo. A Presidente do Conselho coloca em votação o último 65 
item da pauta, sugerindo que o Seminário seja realizado no dia três de junho de 2004, uma 66 
quinta-feira, durante todo o dia, com local a ser definido. Os membros do CONDURB 67 
aprovaram a proposta por unanimidade. Fica, então, aprovado o Seminário do CONDURB, no 68 
dia três de junho de 2004, realizado através do Fundo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 69 
em local a ser definido e informado aos Conselheiros. Para constar, eu, Eline Franco Sobral 70 
Oliveira, servindo de Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será 71 
assinada por mim e as demais pessoas presentes. Aracaju (SE), 13 de maio de 2004. 72 


