
 

 

Secretaria de Planejamento 
e Gestão Urbana 

 

                    ATA DE REUNIÃO 
 
 
 

 

 

Rua Clínio A. Rodrigues, Quadra B, Lote 13, Jardim Aeroporto - Lauro de Freitas/BA, CEP 42.700-000 

Data: 03/09/2014 

Local: Sala de Reuniões–SEPLAN 

Horário: 14h00 

Pauta: 

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
 Retorno a respeito das Leis de acessibilidade, calçadas e 

regularização fundiária; 
 Sugestões de alterações do Regimento Interno do CMPU; 
 Retorno a respeito das reuniões da Câmara Técnica para estudos 

de verticalização; 
 Substituição de membros faltosos; 
 Apresentação LOA Seplan 2015 

Convocados presentes: 

Representantes do Poder Executivo 
1. SEPLAN: 

1.1.  Luciana Landim 
2. SEINFRA: 

2.1. Ana Verônica Marreca 
3. SETTOP: 

3.1.  Jorge Moitinho 
4. SEGOV: 

4.1. Hendrik Aquino 
 

Representante do Sindicato dos Comerciários de Lauro de Freitas - 
SINDICOLF 
5. Vidal Cordeiro 
6. Nicolau Alves Santos 

 
Participantes como ouvintes 
7. Janaina Lordelo - AMOVA 
8. Renata Melo - AMOVA 

 
 

Entidades ausentes: 

 
- SEMASCI 
- PROJUR  
- SESP 
- CÂMARA MUNICIPAL 
- CREA 
- AMICRO 
- CONAM / CMP / MTST 
- COMFRAG 
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1. Atingido o quórum mínimo para a instalação das reuniões, foram abertos os trabalhos por Luciana 
Landim, membro suplente da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana - SEPLAN, que 
saudou os presentes e, em seguida, procedeu à reunião.   

2. A primeira etapa consistiu na apresentação da LOA Seplan 2015, pela Diretora Administrativa 
Financeira Adriana Costa,  que demonstrou como a SEPLAN utilizará o orçamento previsto. Foi 
salientado que a Secretaria sofreu redução de 40,55% da verba disponível para 2015, em relação ao 
ano de 2014. Acordou-se que a LOA seria enviada por email para que os conselheiros pudessem dar 
suas contribuições.  

3.  Em resposta ao Conselheiro Hendrik Aquino, Luciana informou a quantidade de membros que 
deverão ser substituídos, por ausências injustificadas nas reuniões, sendo estes: os seis membros do 
Poder Legislativo (três titulares e três suplentes), dois membros do SINDCOLF, dois membros do CMP 
e dois membros do MTST, totalizando doze membros.  

4. A segunda etapa da reunião consistiu na leitura da ata da reunião ordinária de Julho e aprovação por 
todos os membros. Durante a leitura, duas cidadãs do município, representantes da Associação dos 
Moradores de Vilas do Atlântico – AMOVA, entraram como ouvintes para participar da reunião. 

5. Dando prosseguimento, foi informado que nenhuma sugestão de alteração havia sido enviada por 
email, conforme acordado na reunião ordinária de Julho. Desta forma, permanecem como 
contribuições os seguintes itens: 

- Permitir que as entidades que compõem o CMPU pudessem ser substituídas por outras interessadas e 
pertinentes, caso os membros representantes não compareçam às reuniões e não sejam alterados pelo 
Presidente da Entidade;  

- Estabelecer um prazo para que as entidades nomeiem outros representantes em substituição aos que 
faltarem a 03 reuniões consecutivas sem justificativa;  

- Complementar o Par. Único do Art. 6º: “Serão substituídos os membros que faltarem a 03 reuniões 
consecutivas ou 05 alteradas, sem justificativa”; 

- Exigir que as entidades participantes comprovem sua existência através de registro em cartório ou 
CNPJ, ata de eleição e posse; 

- Definir o quórum mínimo para instalação das reuniões e o quórum mínimo para votações. 

6. Acordou-se que um novo prazo deveria ser dado para análise crítica do Regimento e uma reunião 
extraordinária seria agendada, ainda neste mês de Setembro, para definições e votação. 
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7. Passando ao próximo item da pauta, informou-se que novamente não houve atividades referentes à 
Câmara Técnica para estudos de verticalização, sendo necessário reavaliar a real necessidade da 
Câmara, tendo em vista que os assuntos poderiam voltar a ser decididos nas próprias reuniões do 
CMPU. Foi informado também que as reuniões realizadas contaram com participação maciça do 
Poder Público, enquanto a Sociedade Civil não se fez presente, o que não seria ideal uma vez que 
decisões urbanísticas importantes seriam tomadas. Discutiu-se sobre a possibilidade de incluir a 
pauta verticalização também na próxima reunião extraordinária. 

8. Em seguida, Luciana Landim se referiu às minutas de Leis de Acessibilidade, Calçadas e 
Regularização Fundiária, as quais já haviam sido apresentadas ao CMPU em reuniões anteriores e 
um prazo também foi estabelecido para o envio de sugestões.  Ela informou que somente a 
conselheira Ana Veronica enviou suas contribuições para a Lei de Regularização Fundiária, as quais 
já haviam sido encaminhadas à Daniela Gutierrez, diretora do departamento de regularização 
fundiária da Superintendência de Habitação/Seplan, para compatibilização. Quanto à minuta da Lei 
de Acessibilidade, informou-se que já havia sido apresentada a Vander, diretor do departamento de 
acessibilidade da PMLF, para que pontuasse sugestões, e a minuta da Lei de Calçadas estava 
passando por nova revisão, pelo Assessor Técnico e Bacharel em Direito Elmo Costa, devendo ser 
reapresentada ao CMPU após a conclusão.  

9. Dando continuidade, Luciana Landim explanou sobre a substituição de membros do CMPU, por 
ausências não justificadas, passando a palavra ao representante da SINDICOLF, Sr. Vidal Lopes, que 
solicitou sua reintegração, desculpando-se e justificando as ausências. Acordou-se que a 
reintegração era uma solicitação justa e deveria ser votada na próxima reunião. O Sr. Vidal trouxe 
também a solicitação da construção de passarela ou semáforo na imediação dos Supermercados 
Atacadão e Atakarejo e Shopping Estrada do Coco, devido ao tráfego intenso de pedestres que 
realizam a travessia todos os dias. Acordou-se que esta questão também deveria ser estudada e 
votada em outra oportunidade. 

10. Encerrada a pauta, a ouvinte Janaina Lordelo – AMOVA alegou não estar encontrando as atas das 
reuniões anteriores deste CMPU no site da Seplan, momento em que a conselheira Luciana Landim 
acessou o referido site e explicou como encontrar todas as atas, destacando que os links, tanto do 
CMPU quanto do Conselho Municipal de Habitação – CMH, são regularmente atualizados. 

11. Ficou definida a data de 24 de setembro de 2014 para a reunião extraordinária do CMPU, às 14h na  
sala de reuniões da Seplan.  

12. Não tendo mais nenhum assunto a tratar, Luciana Landim encerrou os trabalhos, agradecendo a 
presença de todos. 
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Em 24 de Setembro de 2014. 

 

 
Luciana Landim 
Diretora DPE – SEPLAN/PMLF 
Membro suplente do Conselho Municipal de Política Urbana 


