
ATA Nº

09
Ata de Reunião 
CONPLAN 2022

Data:  13/07/2022

Início: 16:05h - Fim: 17:10h

Local: SMPU – Sala de Reuniões

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR

Membros
presentes: 

Eros dos Santos (Pres.); Ina�cio Lino Pereira (Secr.); Le�o Franklin M. Dias (Obs. SMPU);
Ana Paula Torres (Tit.  PGM); He� lio Roberto S. Francisco (Obs.  PGM); Jenifer Pereira
Melgaço  (Obs.  SMMADS);  David  Pereira  Neto  (Tit.  FAMBAM);  Osmar  Costa  (Supl.
FAMBAM);  Solange  Gonçalves  (Tit.  FAMBAM);  Juliana  Viana  (Supl.  Sind.  Rural);
Anto/ nio Marcelino Carvalho (Tit.  Sind. Ferrovia� rios); Ricardo Augusto T. Costa (Obs.
SAAE);  Fla� vio  Lourenço Branda1o  (Supl.  SINDPASS);  Vera  Lu� cia  Teixeira  (Tit.  Nosso
Vale); Xisto Vieira Neto (Supl. CODEC); Robson Carvalho Martins (Supl. SICOME4 RCIO) –
VISITANTES: Daniel Luiz Arrebola – educador social da Associaça1o Raí�zes; Jurema de
Oliveira Resende, Edgar Costa, Je�ssica Siqueira – volunta� rios do Projeto de Educaça1o
Ambiental NEA-BC e Diogo Gomes Belmonte – bolsista da Associaça1o Raí�zes, todos da
cidade de Arraial do Cabo.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pauta:
1)Resultado Oficial da Pesquisa sobre o Desempenho Urbano da Cidade; 2) Apresentação do Plano
de Ação do Plano de Mobilidade Urbana; 3) Início da discussão da revisão da Lei 48/2006 que ins-
tituiu o Plano Diretor; 4) Visita dos representantes do Projeto de Educação Ambiental NEA-BC de
Arraial do Cabo.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

DELIBERAÇÕES / COMENTÁRIOS:
1)O Presidente do CONPLAN – Eros, agradece a presença de todos e em especial os visitantes de Ar-
raial do Cabo e, antes do prosseguimento da reunião a conselheira Vera Lúcia (Tit. Nosso Vale) su-
gere que os visitantes se apresentem para conhecimento dos demais. Assim, cada um dos visitan-
tes fala um pouco das suas atividades, começando pelo Sr. Daniel que explica que a finalidade da
visita é conhecer o funcionamento de um conselho comunitário em atividade, pois nas pesquisas
efetuadas por ele no Brasil, foram identificados somente 03 conselhos dessa natureza sendo este o
único em funcionamento; em seguida pela Sra. Jurema, Sra. Jéssica, Sr. Diogo e finalizando pelo Sr.
Edgar, sendo que todos tiveram a oportunidade de se expressar livremente.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
2)O Presidente do CONPLAN agradece a manifestação de todos e solicita que cada conselheiro
também se apresente para conhecimento dos visitantes. Assim, cada um dos conselheiros rapida-
mente se identifica e fala brevemente de suas atividades.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
3)O Secretário do CONPLAN – Inácio,  apresenta  em seguida o resultado final  da pesquisa com
31,6% dos votos para a Saúde em 1º lugar, destacando o empate entre Educação e Transporte Pú-
blico em 2º com 15,5% dos votos. Destacou também a surpresa de que se forem somados os per-
centuais do Transporte Público (15,5%) e da Mobilidade Urbana (1,5%), o resultado (17%) fica
em 2º lugar deixando a Educação em 3º lugar, demonstrando a importância do tema mobilidade/
transporte para a população em geral. O conselheiro Flávio Lourenço (Supl. SINDPASS), entregou
um pendrive com as informações sobre o diagnóstico efetuado por uma consultoria a respeito do
transporte coletivo na cidade, ocorrida em 2015, para utilização no diagnóstico do Plano de Mobi-
lidade Urbana em processo de elaboração, conforme havia sido combinado. O conselheiro Osmar
(Supl. FAMBAM), entregou mais 18 formulários preenchidos, entretanto foi informado que consi-
derando que a pesquisa está encerrada eles serão arquivados sem a digitação.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
4) O Presidente do CONPLAN em seguida, solicitou ao Secretário que desse início ao processo de



continuação da Ata nº 09/2022
revisão da Lei Complementar nº 48/2006 do Plano Diretor. Assim, o Secretário fez um paralelo
entre o resultado da Pesquisa, que indicou a área da Saúde como a principal prioridade e o atual
Plano Diretor (PD) instituído pela citada lei. Explicou que o PD não trata diretamente do assunto e
nem seria próprio tratar desse tema já que existe uma legislação sanitária federal e a Vigilância
Sanitária  municipal,  integrada  ao  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  Entretanto,  alguns  aspectos
ligados à área de saúde poderiam ser de alguma forma incorporados ao PD, para exemplificar
distribuiu  a  todos  cópia  da  parte  final  de  um  relatório  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de
Campinas denominado “GUIA DE CONTEÚDO DO PLANO DIRETOR”, como material de reflexão e
leitura em casa para debate na próxima reunião. Distribuiu em seguida, cópia das Premissas de
Sustentabilidade (art. 3º) da lei em questão, que foram lidas para conhecimento de todos e para
que  também  fosse  objeto  de  leitura  e  reflexão  em  casa.  O  Presidente  do  Conselho  então,
estabeleceu que a próxima reunião seria para ouvirmos as propostas de alteração do texto até este
ponto (Premissas) e seguiríamos assim até revisarmos todos os artigos da lei, validando um artigo
por reunião.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
5) O Presidente do CONPLAN agradeceu mais uma vez a presença de todos e especial aos visitantes
e o Sr. Daniel mais uma vez agradeceu a oportunidade e o clima cordial da recepção e disse que iria
relatar ao poder público de Arraial do Cabo a nossa experiência como modelo a ser seguido. Após a
fala, o Presidente encerrou a reunião.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Avisos / Observações:
1)O Presidente do CONPLAN deixou como dever de casa a leitura do material citado para votação
do texto, dentro do processo de revisão da Lei Complementar nº 48/2006 do Plano Diretor, até o
artigo 3º (Premissas de Sustentabilidade).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
2)Os visitantes de Arraial do Cabo conversaram com o Presidente e com o Secretário antes da
reunião do CONPLAN, das 14:00h às 16:00h, sobre diversos temas do interesse deles, em especial
de como ocorreu a formação do Conselho Comunitário e de como era a experiência anterior com o
Conselho  da  Cidade.  Também  puderam  explicar  com  mais  detalhes,  inclusive  com  uma
apresentação, sobre o processo de revisão do Plano Diretor de Arraial do Cabo, que eles ajudaram
a elaborar e apoiar com a montagem das oficinas para debate e discussão dos temas, bem como
das audiências públicas.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

(ATA REDIGIDA PELO SECRETÁRIO DO COLEGIADO – ENGº INÁCIO LINO PEREIRA E 
APROVADA PELO PRESIDENTE DO CONPLAN – ENGº EROS DOS SANTOS, EM 15/07/2022)
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