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Data: 08/01/2014 

Local: SEPLAN 

Horário: 14h00 

Pauta: 

1. Abertura 
2.  Aprovação da ata da ultima reunião; 
3.  Apresentação do projeto "Cidade Bicicleta"; 
4.  Apresentação das Leis aprovadas na Câmara de Vereadores; 
5.  Proposta de Alteração do Regimento; 
6.  Demais Deliberações.  

Convocados presentes: 

Representantes do Poder Executivo 
1. SEPLAN: 

1.1.  Eliana Chaves Marback e Ana Catarina Rodrigues 
2. SEINFRA: 

2.1. Ana Verônica   
3. SEGOV 

3.1. Gleydson Faleiro Batista 
Representante das Entidades Profissionais e Acadêmicas -CREA 
4. Jose Augusto Lopes de Barros 
SINDCOLF 
5. Vidal Cordeiro 
Representantes do Poder Legislativo 
6. Mirela de Oliveira Santos 
Associação dos Micro e Pequenos Empresários de LF  
7. Pericles Sant’ana Neto e  Antônio Jorge Delfim 

Representante das ONGS - CONFRAG 
8. Maria das Graças 
 

Entidades ausentes: 

1. SEMASCI; 
2. PROJUR; 
3. SESP; 
4. CMP; 
5. CONAM 
6. Representantes do Poder Legislativo; 
7. Representantes do Poder Legislativo; 
8. MTST 
 

 
A reunião foi iniciada pela Presidente do Conselho e Secretária da SEPLAN, Eliana Marback, propondo a 
alteração na ordem da pauta em virtude da importância do projeto Cidade Bicicleta e face agenda dos dois 
convidados presente para apresentação do projeto, Adriana da Conder e Hendrick Aquino, coordenador 
do Grupo de Trabalho - GT Cidade Bicicleta.  
A presidente do CMPU historiou rapidamente o projeto em questão informando que não foi localizado na 
SEPLAN o projeto Cidade Bicicleta, mas foi informada da existência do referido projeto já formatado e 



 

 

Secretaria de Planejamento 
e Gestão Urbana 

 

                    ATA DE REUNIÃO 
Doc. Nº: 05 
Página: 2 
Versão: 02 

 

 

apresentado a sociedade civil pela ultima gestão. Após contato com CONDER, foi apresentado a atual 
gestão o projeto Cidade Bicicleta,  entretanto, foram identificadas situações que  tecnicamente 
inviabilizavam o projeto. Em consequência disto, iniciou um grupo de estudo a fim de redefinir o projeto 
elaborado.  
Após breve histórico, Adriana deu inicio a apresentação do projeto Cidade Bicicleta, iniciando com o 
traçado por Salvador. Posteriormente foi apresentado o 1º traçado das ciclo-faixas através do estudo feito 
em parceria com a Prefeitura de Lauro de Freitas através do convênio firmado na ultima gestão. Adriana 
informou que com base neste estudo, a empresa contratada elaborou um traçado reduzido de 17km, pois  
o recurso inicial era de 22km. Diante deste traçado, foi apresentado a localidade das ciclo-faixas previstas 
pela  ultima gestão: 
-  Estrada do Coco, seguindo pela Luis Tarquínio. O estudo preliminar da ciclo-faixa na Estrada do Coco é 
na borda da pitas, mas poderá ser revisto. 
- Rua Amarilio dos Santos; 
- Av. São Cristóvão; 
- Av. Jaime vieira Lima; 
Adriana concluiu a apresentação informando que os novos traçados encaminhados pela nova gestão que 
complementam os 22 km inicialmente foram previstos para Lauro de Freitas, pontuando, que serão 
analisados para elaboração do estudo preliminar. Por fim, Luciana Landim, Diretora do Departamento de 
Projetos Especiais da SEPLAN, apresentou as sugestões de novos 5km,: 
-Av. Priscila Dutra, aproximadamente; 
-Av. Praia de Itapuan em Vilas do Atlântico; 
-Praia de Copacabana (lazer) 
-Luis Tarquínio com ampliação de 500m 
-Buraquinho e Miragem. 
Após apresentação, todos os membros presentes do conselho indicaram os pontos críticos do município 
como passeios e vias públicas estreitos, entre outros. Luciana Landim ressaltou que o mais importante é 
que GT Cidade Bicicleta com a participação da  SETTOP, SEPLAN, SEINFRA e CONDER está ocorrendo de 
forma ativa, informando que já foram realizados 8(oito) encontros, e que todos envolvidos neste grupo 
estão com o intuito de viabilizar o projeto e que seja compatibilizado com as obras existentes no 
Município. A Presidente do CMPU/ Secretária de Planejamento observou a importância da participação da 
SEINFRA neste projeto, considerando que cabe a prefeitura a realização das obras de nivelamento de rua, 
recapeamento revitalização dos passeios, entre outros, haja visto que a CONDER fornece apenas o projeto 
e sinalização visual e projeto geométrico. 
Dando continuidade a pauta, a Presidente do CMPU apresentou as Leis aprovadas na Câmara de 
Vereadores,  Alteração da Lei de Verticalização (parâmetros para construção) e  Regularização de 
Empreendimentos, informando que estão disponíveis no site da SEPLAN. Tambem foi informado por Eliana 
Marback que a proposta de modificação do projeto de lei da Lei de Verticalização acordada na reunião 
ordinária que ocorreu no dia 06/11indicada por Verônica, titular da SEINFRA, que enviou no dia 25/11 
uma carta elencando os motivos e sugestão de alteração, não pode ser inserido no Projeto de lei da Lei de 
Verticalização, pois os projetos apresentados já tinham sido enviados para a Câmara de Vereadores. 
Verônica, expôs sua frustração, pois suas intervenções na ultima reunião foi no intuito de ajudar e buscar 
melhorias para o município, conforme carta em anexo, entretanto a  titular da SEPLAN e Presidente do 
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CMPU informou que nos próximos projetos a serem enviados a Camara de Vereadores, previamente serão 
apreciados pelo CMPU. 
Dando continuidade, a Presidente do CMPU  apresentou as emendas nas leis aprovadas propostas pelos 
vereadores e definiu para próxima reunião que os membros do conselho apresentem as propostas de 
alteração desta lei aprovadas para que sejam discutidas e aprovadas no Conselho, inclusive as enviadas 
por Verônica 
Por fim, a Secretária Executiva do CMPU, Ana  Catarina Rodrigues, apresentou a correção no artigo do 
regimento interno para envio a SEGOV para publicação, após parecer favorável da PROJUR. 
Diante do exposto, Ana Catarina Rodrigues agradeceu a presença de todos os presentes, informando que 
todas as pautas da reunião haviam sido concluídas, e que, portanto, a mesma estava encerrada. 
 
 
 

 


