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Data: 25/07/2013 

Local: Terminal Turístico Mãe Mirinha – Auditório SECULT 

Horário: 9h00 

Pauta: 

1. Abertura 
2. Apresentação dos membros do CMPU 
3. Confirmação dos membros da sociedade civil 
4. Leitura da Minuta 
5. Deliberação e pré - aprovação da minuta  

 

Convocados presentes: 

Representantes do Poder Executivo 
- Eliana Chaves Marback: SEPLAN 
- Geraldo Santos Almeida: SEMASCI 
- Gleydson Faleiro Batista: SEGOV 
- Aline Lima de Oliveira: CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. 
- Mirela de Oliveira Macedo Silva: CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE 
FREITAS. 
Representante dos Trabalhadores 
- Francisco Santos da Silva: MTST-LF 
- Agnaldo Evangelista : CMP 
Representante das Entidades Profissionais e Acadêmicas 
- José Augusto Lopes Barros: CREA-BA 
 

Convocados ausentes: 

- Verônica Marreca: SEINFRA 
- Sandra Galvão: PROJUR 
- Giuseppe Pipolo: SESP 
- Gilmar de Oliveira: CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS 
- Vidal Cordeiro: SINDCOLF 
- Maria Soleneide Rodrigues do Nascimento: CONAM 
- Jucileda dos Santos Lopes: ONGs 

 Demais presentes: 

- Ana Catarina Rodrigues de Souza: SEPLAN 
- Daniel de Jesus Cruz: SEMASCI 
- Ilana Guimarães: SEINFRA 
- Leandro Andrade Reis Santana: PROJUR 
- André Lacerda: SESP 
- Fernando Alex Salões Lima: CONAM 
 

 
No dia vinte e cinco de julho de dois mil e treze, iniciou–se a quarta reunião do Conselho Municipal de 
Política Urbana- CPMU para Conferência das Cidades, na atual gestão municipal do Prefeito Márcio Araponga 
Paiva para leitura, deliberação e pré – aprovação da minuta, assim como, confirmação dos membros da 
sociedade civil e deliberações a respeito da unificação dos conselhos para posterior participação dos 
mesmos no Conselho das Cidades. A reunião foi iniciada tendo-se como objetivo a eleição e nomeação dos 
membros da sociedade civil , assim como, definição da presidência e secretariado administrativo do 
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conselho, no entanto, ficou decidido que tais decisões seriam tomadas em ocasião posterior, já que, até a 
presente data, ainda não havia ocorrido a nomeação oficial de todos os integrantes do conselho (apenas os 
representantes do poder executivo e legislativo haviam sido oficialmente nomeados, faltando ainda, a 
publicação no diário oficial da nomeação dos membros da sociedade civil.) fato que, na opinião dos 
representantes dos demais órgãos que constituem o conselho, inviabilizava a eleição.  
Iniciou-se a reunião com Ana Catarina Rodrigues (suplente da SEPLAN) que ressaltou a importância do CMPU 
para a população e a necessidade de integração dos conselhos na tentativa de atuar de forma articulada para 
o desenvolvimento urbano. Logo após, foram confirmados os nomes dos integrantes da sociedade civil 
havendo alterações apenas em três órgãos: CREA – BA (Jairo Vicente em substituição a Marcos Vinicius como 
suplente), CONAM (Fernando Salões em substituição a Maria Soleneide como titular) e CMP (onde Djalma 
substituiu Agnaldo Evangelista como titular). Após confirmação dos nomes, houve a leitura da minuta e 
deliberação à respeito da mesma. Em seguida, foi dada a palavra aos demais membros do conselho, 
momento em que foram expostos seus pontos de vista e anseios para atendimento dos objetivos gerais, o 
que resultou na pré – aprovação da minuta. 
Ao final da reunião ficou decidido que no próximo encontro, haverá a aprovação do regimento, já com os 
membros nomeados, eleição da presidência e secretariado administrativo e será iniciada a elaboração dos 
projetos de lei para o Conselho das Cidades. 
 
 
Ana Catarina Rodrigues agradeceu a presença de todos os presentes, informando que a reunião todas as 
pautas da reunião haviam sido concluídas, e que, portanto, a mesma estava encerrada.  

 


