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RESUMO 

Esta dissertação estuda as medidas mitigadoras nos processos de licenciamento dos 

Empreendimentos de Impacto, determinadas pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano do 

Recife – CDU. Busca contribuir com a eficácia da administração pública municipal quanto 

aos critérios e considerações necessárias para a aprovação de Empreendimentos de Impacto, 

num contexto do aumento significativo da demanda por essa tipologia de projeto nos órgãos 

de regulação. Foi analisado o processo de discussão e determinação das diretrizes de 

mitigação para os Empreendimentos de Impacto na cidade do Recife na última década. A 

coleta dos dados teve como base a pesquisa documental de legislações e registros oficiais, na 

tramitação dos projetos, bem como da utilização de entrevistas espontâneas, semiestruturadas, 

com atores do poder público e sociedade civil. Esclarece o papel e a importância do CDU no 

processo de gestão democrática, mostrando as características dos Empreendimentos de 

Impacto, bem como as influências negativas e positivas das diretrizes mitigadoras na 

qualidade de vida urbana e o entendimento sobre quem é o real beneficiado. As análises 

constatam que as medidas mitigadoras propostas são ineficazes, pois, são ações compulsórias, 

ou seja, obrigações legais que o empreendedor deveria cumprir. As diretrizes de 

compensações são baseadas em diagnósticos inadequados, sem a incorporação de propostas 

dos grupos sociais afetados e sem avaliações da eficiência das mitigações dirimidas. Na 

maioria das vezes, apenas servem de incremento local, beneficiando o empreendimento, sem 

um planejamento macro, desconsiderando o papel da gestão pública no desenvolvimento 

sustentável da cidade. 

 

 

 

Palavras-chaves: Gestão Democrática, Empreendimento de Impacto, Medidas Mitigadoras. 
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ABSTRACT 

This dissertation studies the mitigation measures in the licensing processes of Impact 

Enterprises, determined by the Urban Development Council of Recife – CDU. It aims to 

contribute to the effectiveness of the municipal government in regards to the criteria and 

necessary considerations for the approval of Impact Enterprises, in the context of the 

significant increase in demand for this type of project in the regulatory institutions. It was 

analyzed the process of discussion and determination of mitigation guidelines for Impact 

Projects in the city of Recife in the last decade. Data collection was based on documental 

research of laws and official records, in the conduct of projects, as well as the use of 

spontaneous interviews, semi-structured interviews with actors from the government and civil 

society. It clarifies the role and importance of CDU in the process of democratic management, 

showing the features of Impact Enterprises, as well as the positive and negative influences of 

mitigation guidelines, the quality of urban life and understanding about who is the real 

beneficiary. The analysis concludes that the proposed mitigation measures are ineffective, 

because actions are compulsory, in other words, legal obligations that the entrepreneur should 

follow. The compensation guidelines are based on inadequate diagnoses, without the 

incorporation of proposals of affected social groups, and no evaluations of the effectiveness of 

mitigations settled. In most cases, they only serve as local improvement, benefiting the 

project, without planning macro, disregarding the role of public management in the 

sustainable development of the city. 

 

 

 

Key-Words: Democratic Management, Impact Enterprises, Mitigation Measures. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

SUMÁRIO 

RESUMO  06 

ABSTRACT  07 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  09 

INTRODUÇÃO  12 

CAPÍTULO I: REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1. Estado e Sociedade Civil 16 

1.2. Impacto Ambiental e Administração Pública 19 

1.3. Gestão Democrática 21 

1.4. Empreendimentos de Impacto 23 

1.5. Relação Público-Privada e Medidas Mitigadoras 25 

CAPÍTULO II: METODOLOGIA 

2.1. Opção Metodológica 30 

2.2. Pesquisa Empírica 31 

CAPÍTULO III: ESTUDO DE CASO 

3.1. CDU - Desenvolvimento com Controle Social 35 

3.2. Arena CDU 36 

CAPÍTULO IV: ANÁLISE DO CONTEÚDO 

4.1. Função e Exercício 40 

4.2. Mitigações Contraditórias 56 

CAPÍTULO V: CONCLUSÃO  

5.1. Aspectos Positivos e Negativos 78 

5.2. Considerações Finais 79 

REFERÊNCIAS 83 

ANEXOS 87 



9 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ABIH  - Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis 

ABONG – Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais 

ACP - Associação Comercial de Pernambuco 

ADEMI  - Associação das Empresas do Mercado Imobiliário 

APGI  – Atividade Produtiva Geradora de Impacto 

BID  – Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BIRD  – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

CCU - Comissão de Controle Urbano 

CDL  - Câmara dos Dirigentes Lojistas 

CDU - Conselho de Desenvolvimento Urbano 

CEF - Caixa Econômica Federal 

CELPE - Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco 

CJC - Centro Josué de Castro 

CMR  – Câmara Municipal do Recife 

COMAM  – Conselho Municipal de Meio Ambiente 

CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente 

COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento e Abastecimento de Água 

CORECON - Conselho Regional de Economia 

CPRH - Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos 

CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

CTTU - Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos 

CUT - Central Única dos Trabalhadores 

DIRCON - Diretoria de Controle Urbano 



10 
 

DIRMAM  - Diretoria de Meio Ambiente 

DIRURB  - Diretoria Urbanística 

DPPC – Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural 

DSV - Departamento de Operações do Sistema Viário 

EI - Empreendimento de Impacto 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

EIV  - Estudo de Impacto de Vizinhança 

EMLURB  - Empresa Municipal de Limpeza Urbana 

ETAPAS - Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e Ação Social 

FEAMEPE  - Federação das Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco 

FIDEM - Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife 

FIEPE - Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco 

GOPV - Gerência Operacional de Projetos Viários 

IPHAN  - Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  

IAB  - Instituto dos Arquitetos do Brasil 

IBAMA  – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IEPS - Instituto Engenheiro Pelópidas Silveira 

ISO - International Organization for Standardization  

MDU - Mestrado de Desenvolvimento Urbano 

MNLM  - Movimento Nacional de Luta pela Moradia 

LDO  – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LOA  – Lei Orçamentária Anual 

LOM  - Lei Orgânica Municipal 

LUOS - Lei de Uso e Ocupação do Solo 



11 
 

PCR - Prefeitura da Cidade do Recife 

PDCR - Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife 

PPA – Plano Plurianual 

PRAV- Projeto de Revitalização de Áreas Verdes 

PREZEIS – Plano de Regularização de Áreas ZEIS 

RIMA  – Relatório de Impacto Ambiental 

SANEAR – Autarquia de Saneamento 

SAJ – Secretaria de Assuntos Jurídicos 

SCDUO - Secretaria de Controle, Desenvolvimento Urbano e Obras 

SEC – Secretaria de Educação e Cultura 

SEFIN – Secretaria de Finanças 

SEHAB - Secretaria de Habitação 

SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção Civil 

SPPODUA - Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental 

SSP - Secretaria de Serviços Públicos 

STF – Supremo Tribunal Federal 

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil 

ONG - Organização Não Governamental 

OP – Orçamento Participativo 

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco 

URB – Recife - Empresa de Urbanização da Cidade do Recife 

ZEIS – Zona Especial de Interesse Social 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil possui 80% da população vivendo nas cidades, apresentando demandas crescentes 

que exigem o equacionamento permanente na gestão do uso e ocupação do solo. Ao mesmo 

tempo as contradições nas administrações públicas, acabam por ignorar a cidade real e suas 

consequências para as futuras gerações. Nesse contexto, a consolidação de uma administração 

pública eficaz, além de atender as prerrogativas legais e políticas, também deve ser 

responsável pela mitigação dos impactos inerentes ao desenvolvimento urbano das cidades. 

O colapso da mobilidade, a precariedade do saneamento básico e a má conservação dos 

espaços públicos, estão entre os fatores que influenciam na qualidade de vida e ambiência 

urbana. Esta problemática é observada no cotidiano das cidades, mesmo com as 

administrações públicas determinando medidas mitigadoras na implantação de 

Empreendimentos de Impacto - EIs, para minimizar os efeitos negativos dos mesmos. 

Esta dissertação apresenta uma pesquisa que investigou as medidas mitigadoras para os EIs na 

cidade do Recife, mergulhando no arcabouço das discussões e determinação das diretrizes, 

pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano - CDU. O estudo analisou as deficiências das 

deliberações que comprometem o princípio do desenvolvimento sustentável e a qualidade de 

vida da população, na esfera do planejamento urbano regional. 

O objetivo central da pesquisa foi identificar quem é o verdadeiro beneficiado com as 

recomendações estabelecidas pelo CDU, questionando os seus critérios e consequências. A 

partir da análise minuciosa dos processos de aprovações dos grandes empreendimentos, é 

compreendida a atuação do Conselho no futuro da cidade do Recife. Dessa forma, provoca 

uma reflexão sobre os elementos norteadores na definição de ações mitigadoras para EIs.  

Foi abordada a dinâmica, contradições e eficácia da administração pública municipal, nos 

licenciamentos das grandes intervenções urbanas no Recife. Envolveu questões que dizem 

respeito ao protagonismo do Executivo na estruturação e controle das políticas públicas para o 

desenvolvimento urbano, onde as atividades de ordenamento do solo são refletidas 

diretamente no território, através das medidas mitigadoras. 

A relevância do estudo se dá pela contribuição com os processos administrativos das gestões 

municipais que envolvem os licenciamentos de grandes projetos, considerando a crescente 

demanda destes empreendimentos nas diversas cidades brasileiras. Ao mesmo tempo, instiga 



13 
 

a discussão de diretrizes para possíveis caminhos a serem seguidos, diante da diversidade de 

empreendimentos que podem ser classificados como geradores de impacto urbano.  

O Estudo de Caso foi a metodologia escolhida pelas suas técnicas de análise de conteúdo a 

partir da decodificação das argumentações. Tem o CDU como objeto de estudo, investigando 

o seu arcabouço legal e operacional, na definição das medidas mitigadoras no licenciamento 

de EIs. Dessa forma é apresentada a estrutura organizacional, com os atores e órgãos 

envolvidos, bem como, a interferência dos conselhos consultivos durante o trâmite legal. 

Ao se pesquisar o CDU como instrumento oficial de interface entre a sociedade civil e o 

poder público, ressalta-se a participação como premissa básica de qualquer gestão 

democrática. Sendo assim, o referencial teórico foi repercutido nas definições conceituais de 

sociedade civil, impacto ambiental, administração pública, gestão democrática, 

empreendimentos de impacto, relação público/privada e medidas mitigadoras.  

Num contexto de transformação das relações entre a sociedade civil e o Estado, o estudo 

analisou os vários processos de licenciamento de Empreendimentos de Impacto, discutidos na 

última década na Prefeitura da Cidade do Recife - PCR. Mostra os fatores de relevância 

considerados pelo poder público municipal na deliberação das medidas mitigadoras, 

ressaltando os aspectos legais, técnicos e políticos inerentes às discussões. 

As pesquisas sobre os Conselhos Setoriais quase sempre se detiveram às questões 

institucionais e suas influências na democratização da gestão pública. Neste trabalho, foi 

analisado o processo de construção das deliberações do CDU e suas influências na mitigação 

dos impactos gerados pelas grandes intervenções urbanas. Pretende-se esclarecer dessa forma, 

quem é o verdadeiro beneficiado entre a população e o empreendedor.  

Na última década o CDU se consolidou como instrumento oficial de diálogo entre poder 

público e a sociedade na cidade do Recife. Tem atuado na mediação dos interesses públicos e 

privados, na tentativa de possibilitar um desenvolvimento urbano sustentável. No entanto, as 

questões que justificam esta pesquisa, se dão pelo fato das ações mitigadoras serem definidas, 

sem obedecerem a critérios pré-estabelecidos, dissociadas de um plano macro de cidade. 

Esta pesquisa foi efetivada pela leitura de vários processos para aprovação de EIs, observando 

o conteúdo das argumentações de defesa e oposição dos conselheiros, durante as assembleias 

ordinárias do CDU. Ao mesmo tempo, foram analisadas as especificidades das medidas 
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mitigadoras determinadas pela administração pública, e seu verdadeiro grau de contribuição 

para a melhoria da ambiência urbana e da qualidade de vida da população impactada. 

A dissertação foi organizada com sua apresentação distribuída em cinco (5) capítulos. O 

capítulo I contempla o referencial teórico, abordando os conceitos de Impacto Ambiental e 

Medidas Mitigadoras. Nele é abordada a importância da relação entre a sociedade civil e o 

Estado numa efetiva gestão democrática, no controle das grandes intervenções comuns aos 

processos de renovação urbana das cidades. 

Foram discutidos os aspectos teóricos relativos aos EIs, um fenômeno de importância 

crescente nas metrópoles contemporâneas. Nesta discussão, são contextualizadas as origens 

históricas no cenário da política urbana nacional e internacional. Reconhecendo assim, os 

riscos que acompanham esse tipo de intervenção física nas cidades. Ao mesmo tempo são 

reconhecidas a sua importância e potencialidade para provocar transformações positivas nos 

espaços urbanos. 

O capítulo II descreve a metodologia utilizada e o processo de efetivação da pesquisa. 

Apresenta a investigação das premissas legais do CDU, o formato operacional e a sua 

interface com a sociedade civil, bem como a construção de diretrizes das medidas mitigadoras 

para os EIs. Mostra os meios para a obtenção dos dados ao longo do processo de construção 

desta dissertação, a partir das entrevistas realizadas e os documentos analisados. 

O capítulo III aborda o objeto da pesquisa, no que se refere à importância dos conselhos no 

processo de participação democrática e seu papel coadjuvante na eficácia da gestão pública. 

São abordados os princípios, as dificuldades e as possibilidades desta instância colaborativa 

para com os segmentos sociais. Aborda o caráter legal do CDU, tratando a relação deste com 

os representantes da sociedade, bem como, a efetividade das suas deliberações. 

O capítulo IV mostra como se deu o levantamento e análise dos dados coletados, trazendo a 

tona os embates e contradições. Esclarece como se processam as discussões entre os 

conselheiros e os interesses diferenciados inerentes aos EIs, através da análise das entrevistas 

e dos depoimentos contidos nas atas das reuniões. Dessa forma, é feito uma investigação 

minuciosa das questões fundamentais à pesquisa, a partir do seu epicentro. 

No capítulo V são feitas as considerações finais, reflexo dos elementos norteadores da 

pesquisa, esclarecendo as reais consequências das ações mitigadoras determinadas pelo CDU. 

São apresentadas as principais conclusões que a pesquisa permitiu estabelecer, mostrando que 
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as medidas mitigadoras beneficiam de fato o empreendimento impactante. Uma reflexão que 

envolve os elementos do planejamento, da legitimidade política e dos instrumentos legais, 

fundamentais nos processos de democratização das administrações públicas municipais. 
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CAPÍTULO I: REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1. Estado e Sociedade Civil 

As correntes neoliberais afirmam que as crises do Estado nos países desenvolvidos, na década 

de 70, aconteceram como decorrência direta das políticas de “Welfare State”, sucumbidas nas 

democracias ocidentais nas décadas de 50. Foi gerado um número significativo de demandas 

sociais para o sistema político, com a saturação da capacidade executiva governamental e um 

incremento dos gastos públicos, incompatíveis com a capacidade de arrecadação do Estado. 

O que pesa na complexidade da administração pública de uma localidade é a necessidade de 

atitudes específicas, num conjunto de atores independentes entre si, a fim de estabelecer um 

tratamento diferenciado entre os desiguais. Nesse sentido, os paradigmas da teoria do 

conhecimento e da ação comunicativa de Habermas contribuíram na compreensão das 

sociedades capitalistas e na radicalização de uma razão emancipatória. 

Sua crítica foi fundamentada nas ciências que objetivaram o conhecimento além do aspecto 

puramente instrumental, norteando a busca da democratização das ações sociais. O conceito 

de sociedade civil baseado num conjunto de instituições de caráter não econômico e não 

estatal, que colaboram com a estrutura pública oficial, através dos conselhos temáticos, sejam 

urbanos, culturais, ambientais ou sociais. 

Uma contribuição para a consolidação de uma gestão pública democrática, estabelecendo uma 

maior proximidade com os problemas e demandas do cidadão. Entretanto, no contexto da 

gestão social orientada pela racionalidade comunicativa, os atores ao fazerem suas propostas, 

não podem impor suas pretensões de validade sem que haja um acordo alcançado 

comunicativamente, onde os participantes exponham suas argumentações. 

Atualmente a sociedade civil, seja liberal ou progressista, tem discutido sobre o papel do 

Estado, em consequência da expansão de gestões participativas, a partir da crise da 

democracia representativa. Neste contexto, o cidadão não legitima o sistema político e 

partidário, criando os movimentos sociais que se situam entre o Estado e o mercado regulador 

de produção econômica, permeados pelos interesses específicos de cada comunidade. 

A deficiência gerencial das políticas públicas pelo Estado estimula a necessidade de 

participação da comunidade. Ao mesmo tempo, seus procedimentos podem provocar o 

distanciamento dos grupos representativos da sociedade civil. Nos programas de participação 



17 
 

social de alguns governos, é questionável o nível de entendimento e conscientização dos 

participantes, diante dos modelos organizacionais determinados. 

Não existe domínio das minúcias, predominando uma relação de controle e direcionamento do 

cidadão. É importante que se perceba a necessidade da participação social para que a 

população faça parte do processo de construção do desenvolvimento local, evitando-se a 

“instrumentalização”. Em pouco tempo a participação do cidadão pode promover a 

apropriação do direito de construção democrática do futuro das cidades contemporâneas. 

Sua concretização vai desde a convocação dos integrantes até a definição de prioridades pelos 

participantes, possibilitando a convivência colaborativa entre a sociedade e poder público. 

Para Habermas são claras duas ações sociais básicas: a estratégica e a comunicativa. As 

diferenças entre essas duas ações consistem basicamente na forma de influência e 

manipulação sobre os outros de uma fala dominadora. 

No que se refere ao Brasil, ocorreram transformações significativas no comportamento das 

manifestações sociais, durante o processo de evolução da democracia. Até os anos oitenta, os 

movimentos protestavam basicamente pela redemocratização, pelos serviços essenciais e por 

habitação. Com a consolidação democrática nos anos noventa, são criados novos movimentos 

com a representação de segmentos diversos e contestações inusitadas.  

Nesse momento, o enfrentamento abordava os problemas das cidades e suas desigualdades, 

com a apresentação de sugestões e críticas ao modelo tecnocrata vigente. Com as 

administrações públicas incapazes de darem respostas às demandas da população, os 

movimentos sociais reclamavam do direcionamento das políticas públicas para um segmento 

isolado da população, desconsiderando a diversidade e a dinâmica específica de cada cidade. 

A consagração da democracia no Brasil veio com a Constituição de 1988, determinando 

regras e procedimentos para a convivência harmoniosa da sociedade nas questões de interesse 

coletivo. Foi estabelecida dessa forma, a representatividade social numa nova ordem de 

comunicação com o Estado, compartilhando o poder decisório a partir das arenas de 

participação disponibilizadas institucionalmente pelas gestões públicas. 

Nesse contexto, foram implantados os primeiros Conselhos Gestores, como intermediários 

entre o Estado e a sociedade civil, na busca de atender as exigências constitucionais para a 

descentralização governamental. Em seguida, a regulamentação dos Conselhos Setoriais, 
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ficou atrelada ao financiamento federal, na tentativa de completar o novo arranjo institucional 

para a municipalização das políticas públicas. 

Com o poder descentralizado, foi garantida pelas leis orgânicas a viabilização de gestões 

municipais com a participação dos representantes dos segmentos sociais na elaboração das 

políticas públicas, nas suas diversas temáticas. Através de conselhos deliberativos e de 

composição paritária, representantes de segmentos da sociedade civil e poder público, 

poderiam exercitar o papel de colaboradores das administrações municipais.  

Durante os anos noventa, a destinação de parte dos orçamentos municipais para ações 

populares através de Orçamentos Participativos- OP estabeleceu uma nova relação entre a 

sociedade e o Estado. Dessa forma, garantiu a participação parcial da população carente nas 

decisões públicas, a partir da discussão, escolha e fiscalização da execução dos gastos 

públicos, com lastros legais no Plano Plurianual - PPA, na Lei Orçamentária Anual – LOA e 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

Vale salientar que essas experiências fizeram com que essas arenas públicas de participação 

se limitassem às urgências específicas de determinadas localidades, correlacionadas com parte 

do orçamento definida pelo Executivo Municipal. Foi desconsiderada a necessidade de um 

planejamento global dos investimentos públicos, que deveria programar a destinação dos 

recursos a partir das necessidades estratégicas para a cidade, independente da localidade ou 

população a ser beneficiada. 

 

Canais mais expressivos da emergência de um novo regime de ação pública 

no plano local, caracterizados pela abertura de novos padrões de interação 

entre governo e sociedade em torno da definição de políticas sociais 

(SANTOS JÚNIOR, 2001:205). 

 

Com a democratização comum às administrações públicas, além dos Conselhos decorrentes 

das obrigações constitucionais, outros foram criados pelos governos municipais. Foi este o 

caso do Conselho de Desenvolvimento Urbano - CDU, objeto de estudo desta pesquisa. Um 

ambiente marcado por discussões polêmicas, onde o contraditório entre o caráter deliberativo 

legal e a influência do Executivo Municipal, jamais possibilitaram um clima de tranqüilidade. 
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Ao mesmo tempo, a representatividade dos segmentos sociais nos conselhos, tem a 

personalização como uma das maiores limitações para o exercício democrático. A diversidade 

sempre exerceu uma forte influência na questão da paridade, devido à capacitação distinta dos 

conselheiros. Sem a definição de critérios de representação, persiste a manipulação de grupos 

com interesses específicos e a freqüente instrumentalização pela administração pública. 

1.2. Impacto Ambiental e Administração Pública 

As iniciativas que deram origem às políticas públicas ambientais tiveram como precursores os 

movimentos ambientalistas que se organizaram em conferências e fóruns. Destacam-se o 

Clube de Roma na Suíça em 1947 e a Conferência da ONU em 1972 na cidade de Estocolmo, 

onde foi elaborada a Declaração e o Plano de Ação Mundial, estabelecendo um programa 

internacional de educação ambiental. Depois houve a Conferência de Tibilisi, em 1977, 

chegando à Agenda 21, criada para combater a degradação ambiental globalizada. 

No Brasil, o marco inicial das normas ambientais é a Lei Federal nº 6.938 de 1981, que trata 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, determinando seus instrumentos e formas de 

aplicação, posteriormente aperfeiçoados através de decretos. A consolidação jurídica 

aconteceu no ano de 1998 quando foi elaborada a Lei Federal nº 9.605 estabelecendo as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente. 

No ano de 2000 a Lei Federal 9.985 transfere a responsabilidade do Estado para particulares, 

criando as unidades de conservação que busca o financiamento privado através das 

recorrentes compensações ambientais. Neste sentido, apesar da forte influência dos 

empreendimentos de impacto ao meio ambiente, não se pode excluir da responsabilidade os 

indivíduos e as comunidades, bem como, os seus problemas sociais e culturais. 

Atualmente tem sido exigido aos empreendedores um novo posicionamento em sua interação 

com o ambiente natural e construído. As organizações privadas passaram a se preocupar além 

das questões relacionadas à prevenção de acidentes, descarte e reciclagem de resíduos. Na 

esfera governamental foi ampliada a estrutura administrativa, interferindo no planejamento 

estratégico e na criação de políticas públicas ambientais geridas pelos órgãos reguladores. 

Outro elemento de relevância que contribui com esse cenário é a barreira técnica de mercado 

enfrentada por corporações privadas, com as pressões das agências financiadoras e ou 

seguradoras de determinados empreendimentos. Isto exige que as empresas se preocupem 
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com os estudos prévios de impactos ambientais, adaptando-se à nova realidade das exigências 

de cunho ambiental. 

Em esfera mundial existem as Normas ISO 14000 para a garantia de um desenvolvimento 

realmente sustentável, que consta de uma série de regras desenvolvidas pela International 

Organization for Standardization - ISO. Estabelecem diretrizes para um maior controle e 

acompanhamento das atividades quanto à proteção ambiental. Sendo assim, com a 

minimização e ou eliminação de acidentes ambientais, são evitados os custos de remediação, 

com a redução do risco de sanções pelo poder público. 

Isso repercutiu na autonomia municipal, garantida com a Constituição Federal de 1988, que 

subordinou ao poder local, a política de desenvolvimento urbano, onde foram inseridos alguns 

instrumentos jurídicos complementares, de relevância no universo urbanístico. Restrições e 

imposições de caráter ambiental, atreladas ao uso do solo, ao tombamento de legados do 

patrimônio cultural e ao cumprimento da função social da propriedade,  

Nesse momento, o Plano Diretor passa a ser exigido como ferramenta de planejamento 

obrigatória nas cidades com mais de 20 (vinte) mil habitantes, mediante aprovação da Câmara 

Municipal. Atualmente é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

municipal, com a propriedade urbana cumprindo a sua função social e atendendo às 

exigências fundamentais de organização das cidades, expressas nos seus planos específicos. 

As demandas populares foram incluídas, reforçando o papel do Estado enquanto liderança 

orientada pelos planos diretores. A partir de então, a política de desenvolvimento urbano 

executada pelo poder público municipal tem o objetivo legal de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo uma ambiência urbana de 

qualidade e conforto dos seus habitantes, através de processos de mitigações permanentes. 

No entanto, existem críticas quanto à forma de implantação dos procedimentos mitigadores 

pela administração pública, onde determinadas diretrizes são consideradas tardias em relação 

aos danos ambientais consumados. Neste contexto, uma atuação eficiente depende de 

tecnologias apropriadas formatadas com premissas de qualidade, que sejam legitimadas 

socialmente, fortalecidas culturalmente e ambientalmente sustentáveis. 
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1.3. Gestão Democrática 

A modernização do Estado no Brasil vem sendo consolidada gradativamente, a partir da 

democratização das administrações públicas municipais. O Estado nasceu politicamente 

absoluto no século XVI, transformando-se em liberal no século XIX e democrático no século 

XX. Administrativamente nasceu patrimonialista, tornou-se burocrático no século XVI e 

social-liberal no final do século XX e início do século XXI. 

As transformações constitucionais e ou institucionais que permearam a transição do Estado 

liberal para democrático é objeto de estudo permanente da ciência política, restabelecendo 

paradigmas da relação entre partidos políticos, governos e sociedade civil. São pesquisados 

junto com a análise do comportamento das lideranças, da política parlamentar, bem como, dos 

papéis e influências dos três poderes na consolidação das gestões democráticas. 

As sociedades contemporâneas desejam a democracia plena e a eficiência administrativa, 

mesmo observando posturas contraditórias ao longo da história. As renovações das 

administrações públicas estão diretamente relacionadas com as várias possibilidades de 

formatação de gestões participativas. Enquanto isso, os governos procuram iniciativas que 

contornem o processo tradicional de isolamento e distanciamento da população. 

As administrações municipais atuais não possuem um modelo organizacional de gestão 

pública, resultando em formatos onde predomina a personalização. O poder executivo tende a 

ter o domínio político através do controle administrativo nos espaços de participação 

democrática. Sem um planejamento global das políticas públicas nas diversas temáticas 

inerentes a qualquer governo, impera os desejos do Prefeito como ator majoritário. 

Os elementos que norteiam os envolvidos no desenvolvimento das cidades possuem uma 

compreensão complexa. Isso ao considerarmos as forças sociais que atuam na construção do 

ambiente urbano e repercutem no desenvolvimento local. A configuração do macro ambiente 

possibilita a avaliação de uma paisagem, a partir das diferenças entre os lugares, quanto a sua 

imagem e a identidade dos seus usuários. 

As cidades devem se destacar qualitativamente nas suas regiões geopolíticas, evitando que a 

compreensão se torne difusa, entendida apenas como sendo regional. É preciso evitar que o 

destinatário da ação comunicativa não perceba as especificidades do entorno. Isso pode 
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inviabilizar as interfaces sociais, prejudicando a imagem urbana construída e a qualidade 

resultante da sua ambiência. 

 

A cidade se expressa melhor como ator social, à medida que realiza uma 
articulação entre administrações públicas locais ou não, agentes econômicos 
públicos e privados, organizações sociais e cívicas, setores intelectuais e 
profissionais e meios de comunicação social. Ou seja, entre instituições 
políticas e sociedade civil (CASTELS; BORJA, 1996). 

 

Vale salientar a importância do licenciamento das obras públicas ou privadas, responsáveis 

por alterações significativas no meio ambiente natural e construído. Sendo assim, é relevante 

que aconteça a participação e influência dos usuários diretos e indiretos dessas intervenções. 

São as relações sociais e econômicas produzidas nesse ambiente que afetarão os objetivos 

gerais e particulares, buscados nas ações de controle e desenvolvimento urbano local. 

A origem dos primeiros governos participativos é atribuída à França, a partir do 

fortalecimento dos movimentos estudantis na década de sessenta, expandindo posteriormente 

para outros países, com a inclusão de novos segmentos sociais. O padrão mundial de 

democracia participativa tem como premissa básica o envolvimento pleno da sociedade civil, 

nos processos decisórios de definição das políticas públicas em suas várias temáticas. 

Um contraponto à democracia tradicional, que fundamentava e determinava os instrumentos e 

procedimentos para possibilitar a participação da sociedade civil. Funcionava sem qualquer 

entendimento pela população do processo estruturador. Ao arregimentar um número 

significativo de participantes, estava garantido o principal interesse, ou seja, o funcionamento 

da máquina administrativa e eleitoral durante os mandatos. 

 

É necessário criar condições para que os cidadãos organizados controlem 
seus governos e participem deles, cobrem responsabilidades dos diferentes 
atores do jogo social e ponham em curso processos ampliados de 
deliberação, de modo a que se viabilizem lutas e discussões públicas em 
torno de como viver, governar e conviver (NOGUEIRA, 2005)  

 

Esses espaços de participação são materializados pelos conselhos gestores definidos 

constitucionalmente, onde a participação da sociedade civil de forma institucional colabora 

com a estrutura oficial da gestão pública de forma complementar. Vale salientar que mesmo 



23 
 

os Conselhos representando um significativo avanço na consolidação de práticas democráticas 

nas administrações municipais, os mesmos ainda são pautados pelo Executivo Municipal. 

Atualmente a expansão e consolidação das cidades num ambiente globalizado, não promovem 

o desenvolvimento de forma inclusiva. As cidades são complexas e diversificadas, compostas 

por organizações e cidadãos com expectativas distintas, sejam coletivas ou individuais. Dessa 

forma, as administrações públicas têm o desafio de possibilitar a convivência salutar desses 

grupos antagônicos com interesses e propósitos específicos. 

1.4. Empreendimentos de Impacto 

O arcabouço das políticas públicas para um desenvolvimento urbano inteligente e sustentável, 

pouco evoluiu nas últimas quatro décadas. Da antiga prática do planejamento urbano baseado 

no controle de uso do solo, hoje outra estratégia se consolida através de Planos Midiáticos, de 

atendimento às urgências pontuais, sem definição de prioridades e metas, e sem ligação 

alguma com qualquer planejamento de longo prazo de abrangência global. 

Em meados da década de 70, surgiram as implantações de grandes projetos com dimensões 

técnicas e financeiras grandiosas, significativamente superiores aos empreendimentos 

existentes até aquele momento. Foi estabelecida a dialética entre os que acreditam no papel 

renovador da arquitetura monumental e sua capacidade de gerar desenvolvimento, e os que 

criticam as intervenções que não sejam estruturadas em planos macros de sustentabilidade. 

Estas intervenções tinham relações próximas com os EIs aqui abordados, no que se refere às 

justificativas técnicas, às modelagens econômicas, aos orçamentos e aos impactos gerados. 

Esses projetos podem ser considerados EIs, não só pelo tamanho e complexidade de suas 

obras, mas pela reverberação que têm gerado no entorno local. No Brasil, a maioria dos EIs 

está localizada em áreas degradadas ou subutilizadas, com grande potencial de renovação. 

Alguns municípios têm projetado grandes intervenções territoriais, disponibilizando áreas 

públicas para a recuperação de vazios urbanos, possibilitando vários usos e atividades em 

novas centralidades. São caracterizados pelos altos montantes de aportes públicos, em 

parceria com a iniciativa privada, modificando tecidos urbanos de grandes dimensões, 

gerando novas estruturas para demandas inusitadas. 

Os EIs são também conhecidos como Megaprojeto ou Atividade Produtiva Geradora de 

Impacto - APGI, pela característica da intervenção física e suas consequências sobre a malha 

urbana existente. O fato de serem pontuais não possibilita qualquer amarração com planos 
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estruturadores, capazes de melhorar as morfologias das cidades, ou que tenham contribuído 

para o incremento nas relações entre o cidadão e o ambiente urbano natural e construído. 

Estigmatizados como projetos de interesse de uma minoria, os EIs são acusados de 

apropriação das contrapartidas públicas, obrigatórias em ações de desenvolvimento, em 

detrimento dos resultados financeiros privados. Gradativamente, seus aspectos positivos 

foram relegados a uma questão menor na discussão com a gestão pública, que 

invariavelmente, busca apenas a minimização dos riscos e dos seus impactos negativos.  

Os EIs possuem um discurso que nega a história urbana, por meio da renovação estética da 

cidade, acreditando promover a valorização do patrimônio, a partir da implantação de projetos 

pontuais, em fragmentos do tecido urbano consolidado. Quase sempre procura por meio da 

criação de ícones arquitetônicos, aproximar os contraditórios, minimizando as críticas e 

polêmicas de oposição às novas demandas econômicas do mercado sobre o território local. 

Uma característica marcante dos EIs é o grande número de agentes envolvidos nas suas 

implantações, principalmente atores do segmento imobiliário, que visam o retorno direto e 

indireto de seus investimentos. Hoje o setor da construção vê sua participação com ceticismo, 

devido à complexidade do processo de licenciamento, onde a imprevisibilidade das medidas 

mitigadoras provoca a necessidade de negociações com agentes contrários aos projetos. 

Outro aspecto marcante no debate sobre os EIs é o fenômeno da “gentrification”, ou seja, a 

revitalização de uma área com a transferência dos moradores de origem, e a valorização 

imobiliária da área impactada de forma excludente. Desde os anos 90(noventa), grandes 

empreendimentos são replicados nas cidades brasileiras, com a apropriação hegemônica da 

iniciativa privada, sem os prometidos retornos de seus resultados para a comunidade afetada. 

Ao mesmo tempo, o volume e a área construída não podem ser os únicos elementos, 

considerados para a caracterização de uma intervenção como Empreendimento de Impacto. É 

necessário observar o impacto gerado no entorno imediato, definindo a caracterização da 

intervenção mais pelo impacto relativo gerado, do que pela dimensão física da obra. 

Comumente os EIs são discutidos de forma descontextualizada do tecido urbano existente. 

Sob o ponto de vista legal, EIs são as intervenções públicas ou privadas que possam causar 

alterações no ambiente natural e ou construído, com sobrecarga na capacidade de atendimento 

da infraestrutura instalada. Em Recife são considerados aqueles localizados em áreas com 
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mais de 3has (três hectares), ou cuja área construída ultrapasse 20.000m² (vinte mil metros 

quadrados), e ainda aqueles que exijam análises específicas por parte dos órgãos competentes. 

Alguns usos e atividades também são incluídos entre os Empreendimentos de Impacto. É o 

caso de Terminais de Transportes, Shoppings Center, Centrais de Carga, Centrais de 

Abastecimento, Presídios, Estações de Tratamento, Grandes Equipamentos de Lazer e 

Diversão, Cemitérios, entre outros, independente de possuírem áreas menores que 3 ha (três 

hectares) ou com área construída menor que 20.000m² (vinte mil metros quadrados). 

Os EIs buscam ser legitimados como positivos, acreditando que o EIA e o RIMA, bem como, 

as medidas mitigadoras sugeridas pelos conselhos, são suficientes para eliminar os aspectos 

negativos da sua construção e atividade futura. As administrações públicas municipais 

percebem hoje, que os resultados positivos possibilitados com as grandes intervenções 

urbanas, devem contemplar impactos ambientais e sociais num território de raio ampliado. 

A instalação de EIs nos territórios municipais é condicionada à aprovação pela administração 

pública, considerando os impactos gerados no sistema de transportes, no meio ambiente 

urbano natural e construído, na infraestrutura instalada e nos padrões urbanísticos de 

convivência cidadã. A aprovação do EI quase sempre é vinculada ao cumprimento pelo 

empreendedor, de obras necessárias para atenuar ou compensar o impacto gerado pela 

intervenção. 

1.5. Relação Público-Privada e Medidas Mitigadoras 

Os neoliberais pregam que a crise do Estado Moderno foi consequência da regulação do 

mercado pelos governos. As políticas de subsídios e o aumento da especulação do capital, 

consolidadas através das políticas de emprego e renda. O Estado privilegiava os interesses 

econômicos em detrimento dos interesses sociais, com a consolidação do “Estado de Bem 

Estar”, o predomínio das elites públicas e a falta de comunicação com a sociedade civil. 

É sabido que nas sociedades em processo de desenvolvimento, a participação política não 

pode se limitar aos espaços institucionais de representação. Não é justificável que a gestão do 

erário público e a definição de prioridades fiquem restritas ao Estado. É importante exercitar 

outros formatos de participação democrática, a partir da colaboração da sociedade civil com o 

bem estar coletivo, baseada nas reais necessidades da população. 

Para o Executivo Municipal enfrentar com êxito as dificuldades das demandas sociais, exige a 

revisão conceitual do que se considera público para além do caráter governamental. Para 



26 
 

efetuar soluções de problemas clássicos com eficácia e reduzir os custos nas gestões das 

metrópoles, é necessário o engajamento pleno da sociedade. A administração pública local 

não pode possuir sozinho o poder sobre os rumos da cidade a médio e longo prazo. 

O Estado deve arregimentar a população para a participação nas gestões públicas, com função 

complementar, limitando a intervenção governamental na provisão de bens e serviços. No 

entanto, invariavelmente em nome de interesses públicos oficiais, criam-se estruturas de 

gestão verticalizadas, para a privatização de recursos orçamentários e concessão de benefícios 

corporativos, restritos a grupos hegemônicos. 

Pela forma tradicional de comportamento, a administração pública é promotora de uma cidade 

excludente, devido à baixa eficiência das suas ações e os padrões clientelistas dos serviços 

ofertados. No entanto, as correlações entre o Estado, o mercado e a sociedade mostra que os 

problemas sociais, econômicos e ambientais das cidades, devem ser enfrentados através da 

existência de um incremento político-institucional, democrático e colaborativo. 

 

Atualmente, tanto nas sociedades de mercado desenvolvido quanto nos 
países periféricos, há uma tendência de redefinição das relações entre o 
poder público e a esfera privada. Reconhece-se o esgotamento dos modelos 
que enfatizavam a atuação direta do Estado para a garantia do 
desenvolvimento ou da estabilização e regulação dos processos produtivos 
nas sociedades contemporâneas (Osborne & Gaebler, 1994). 

Antes de conter o Estado, trata-se de construí-lo de uma maneira adequada, 
tornando-o o espaço flexível da expressão institucional da sociedade, da 
diversidade de interesses individuais e coletivos que compõem (Reis, 1994). 

 

A manutenção do controle público no sistema de provisão social pode ocorrer sem a 

recorrente estatização. O que ocorre hoje é a gestão pública dos programas participativos 

municipais, com abordagens apenas orçamentárias, construída com ênfase na participação 

instrumental. A importância do desenvolvimento de atividades indutoras de produção não 

pode ignorar os problemas clássicos de condições precárias de grande parte da população. 

Tudo isso exige a necessidade de uma participação ampliada nas administrações públicas, no 

que se refere ao planejamento e a gestão. Isto é possibilitado com programas de envolvimento 

comunitário na execução de planos definidores das prioridades e da destinação dos recursos 

públicos. Este formato institucional potencializa a capacidade dos cidadãos de influenciarem 

na definição das urgências, bem como no planejamento e construção das políticas públicas.  
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A inclusão dos segmentos sociais nos processos de elaboração de planos, orçamentos e leis, 

antes ignorados nas esferas de governo local, possibilitam uma nova ordem complementar 

entre a sociedade civil e a gestão pública. Dessa forma, é possível pensar em inúmeras 

ferramentas que possibilitem outros formatos de interface entre o poder público, a iniciativa 

privada e a sociedade civil na prestação dos serviços públicos. 

O direito urbanístico brasileiro é constituído por diversas legislações, na sua maioria, 

subjetivas, frágeis e não compatíveis com a realidade das cidades. Apresentam significativa 

elasticidade, possibilitando redefinições nos processos de interpretações, limitando a sua 

eficácia social. Só com a aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, e mais recentemente 

com o Código Civil, foi reconhecida a função social do contrato de propriedades. 

 

A atuação do governo local ganha importância especial no caso das regiões 
metropolitanas e aglomerados urbanos, onde muitas das políticas públicas 
setoriais como transporte, meio ambiente, habitação etc., possuem uma forte 
interface, não podendo restringir-se somente a ações de nível municipal 
(Azevedo, 1994). 

 

A permissão de empreendimentos com potencial de causar danos às estruturas municipais tem 

sido condicionada à implantação de medidas mitigadoras. As mitigações propostas devem 

estar localizadas no entorno imediato, visando a preservação da infraestrutura instalada e a 

eliminação dos impactos negativos. Os recursos das ações mitigadoras correspondem 

geralmente, a um percentual dos custos previstos para a implantação do empreendimento. 

A lei federal que estabeleceu o sistema nacional de unidades de conservação (Lei 9985/2000) 

dispõe que esse percentual será fixado pelo órgão de licenciamento local, de acordo com a 

dimensão do impacto causado pelo empreendimento. À administração pública municipal, 

compete a definição das medidas mitigadoras e as áreas a serem beneficiadas, considerando as 

propostas apresentadas pelo empreendedor nos estudos prévios de impacto. 

A gestão municipal disciplina o funcionamento, definindo o percentual, a área e as ações para 

destinação dos investimentos dessas medidas compensatórias. No entanto, a legalidade da 

cobrança dessas mitigações vem sendo questionada por meio de ações de 

inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal – STF. Acusam que as ações 

recomendadas estão dissociadas dos efetivos danos locais, baseadas em percentual calculado 

sobre o valor do investimento e não sobre os impactos ambientais efetivamente identificados. 
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As medidas mitigadoras quase sempre, não estão diretamente relacionadas aos danos 

mensuráveis do impacto, num contexto de entendimentos subjetivos. Apesar de 

compreensível sob a ótica do direito ambiental, não corresponde a um serviço do Estado ao 

cidadão, que justifique ser uma taxa pública. A medida mitigadora vem sendo considerada 

como uma forma disfarçada de “imposto”, ferindo a legislação tributária nacional. 

Sendo assim, a administração pública pode negociar também a participação destes grupos em 

projetos sociais do governo. Em contrapartida à aprovação de EIs ou pela concessão de 

facilidades na sua implantação, o poder público tem frequentemente exigido que a iniciativa 

privada assuma o ônus de sanar ou minimizar, através de obras públicas, possíveis danos 

resultantes do impacto destes empreendimentos na infraestrutura urbana consolidada.  

 

Os ecologismos, os economicismos neoclássicos e os neo marxismos se 
situavam nos domínios mais puros do pensamento e tinham status 
acadêmico. Eram científicos e garantiriam contra qualquer possibilidade de 
erro, sem alterar seus métodos de agir e gerar planos concretos. Os 
planejadores continuavam usando os modelos de sempre, enquanto aderiam 
intelectualmente às críticas sem modelo. O dilema se arma entre dois 
extremos. De um lado, estão análises que não querem ou não conseguem 
interferir nas práticas cotidianas. Do outro lado, estão sínteses impostas 
como corpos estranhos à vida real das cidades que não alcançam decompor 
em seus elementos e mecanismos fundamentais (SANTOS, N. 1988, p. 44). 

 

A dinâmica do uso e ocupação do solo permite interpretar a construção da imagem da cidade 

mediante a análise dos EIs, bem como, a eficácia jurídica e social das legislações urbanísticas. 

Um espaço de uso público, onde são desenvolvidas as relações humanas e institucionalizadas 

na paisagem. Tudo isto cristalizado na concepção do homem urbano, quanto ao trabalho, à 

moradia, ao lazer e ao deslocamento, reconhecendo a coexistência da diversidade. 

Permanecem alguns conflitos relacionados à legitimidade da apropriação da cidade, por 

processos que não foram enquadrados na ordem urbanística vigente. Dessa forma, é 

importante discutir as possibilidades de transferência de responsabilidades sociais do poder 

público para a iniciativa privada. A participação se converte num instrumento para melhorar a 

eficácia administrativa, compartilhando custos e decisões, bem como, minimizando conflitos 

entre o governo e a sociedade. 

Existe ainda a marcante descontinuidade dos governos, onde além da dificuldade das boas 

iniciativas virarem políticas públicas, sofrem o preconceito natural das gestões futuras, 
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comuns ao processo político canibalesco. Comumente temos planos, programas, projetos e 

ações positivas que não são continuadas, às vezes sequer concluídas, tornando-se quase 

impossível uma discussão de cidade de longo prazo e com abrangência plena. 

As Administrações Públicas Municipais estão concentradas nas realizações imaginadas por 

um Prefeito, secretários de governo ou assessores técnicos. Colocam-se como detentores do 

poder de definição do futuro das cidades, sem uma discussão verdadeiramente democrática. 

Desconsideram as reais urgências e necessidades dos cidadãos, impossibilitando a inclusão 

territorial com igualdade social, a partir das possibilidades operacionais e financeiras. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGIA 

2.1. Opção Metodológica 

Como opção metodológica para nossa pesquisa, foi escolhida o Estudo de Caso, estratégia 

adequada por se colocarem questões do tipo “como” e “por que”; bem como, o foco se ser um 

fenômeno inserido em um contexto da vida real, com pouco controle sobre os eventos. A 

compreensão de fenômenos sociais complexos exige uma investigação minuciosa, 

preservando as características holísticas e significativas dos eventos analisados. 

A análise de um experimento local definiu a estratégia da pesquisa, coletando provas 

empíricas utilizadas com funções exploratórias, dentro dos limites previamente definidos. O 

CDU como unidade de análise exigiu uma estratégia de coleta de dados específica para as 

questões primárias da pesquisa, trazendo como consequência, a seleção da unidade apropriada 

para análise como projeto de caso único, relacionada à proposição teórica inicial. 

As reuniões do conselho foram incorporadas como “unidades de processo” por apresentarem 

uma visão geral do estudo de caso, com questões que refletem a investigação real. As fontes 

foram os documentos, registros em arquivos e entrevistas, bem como, a da observação 

indireta e ou participativa. Os dados foram coletados através de formatos variados, desde atas 

de reuniões, relatórios, documentos administrativos e estudos, bem como, artigos publicados 

na mídia tradicional. 

As entrevistas espontâneas permitiram indagar atores estratégicos sobre fatos diversos, onde 

suas opiniões e interpretações pudessem ser utilizadas na pesquisa. As observações variaram 

sobre atividades formais e informais, bem como, com a participação direta em reuniões e 

atividades de discussão. Ao mesmo tempo foram utilizadas várias fontes de evidências, 

classificadas em ordem cronológica, gerando um banco de dados para o estudo de caso. 

A análise de dados consistiu em examinar as informações do estudo, a partir da 

sistematização, combinação e reclassificação das evidências, considerando as indagações 

iniciais da pesquisa. A análise de conteúdo foi escolhida como técnica analítica para 

tratamento dos dados, examinando a complexidade das informações e mantendo o 

encadeamento por séries temporais. 
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O suporte teórico permitiu o exercício de reflexão sobre o assunto da bibliografia escolhida, 

assim como, as interpretações a partir do que foi compreendido na pesquisa. O plano para a 

coleta de dados foi pensado priorizando a estratégia analítica, com uma estrutura descritiva 

delineando a organização do estudo de caso. Foram avaliados os procedimentos burocráticos 

das reuniões do CDU, bem como, os perfis dos conselheiros e seus comportamentos.  

O pesquisador fazer parte do caso estudado foi um aspecto que ajudou e ao mesmo tempo 

gerou limitações no andamento da pesquisa. Fui conselheiro do CDU por quase cinco anos, o 

que facilitou meu trânsito na busca e coleta de informações. Ao mesmo tempo, isso gerou 

dificuldade em alguns momentos de leitura, entendimento e interpretação dos documentos 

analisados, gerando dificuldade para a separação do objeto de pesquisa e o pesquisador. 

2.2. Pesquisa Empírica 

Compreendendo o CDU como canal de intermediação democrática, buscou-se identificar nos 

processos analisados, o que permeia as ações mitigadoras e qual a base técnica e legal que 

ampara as decisões. As principais fontes de informação utilizadas foram basicamente 

secundárias, seja na descrição do estudo de caso, ou na discussão de tais intervenções no 

contexto do planejamento e gestão, sob o comando da administração pública municipal. 

Pesquisa bibliográfica e documental 

A efetivação da pesquisa partiu de um levantamento bibliográfico específico, estabelecendo 

uma visão geral referente aos aspectos do significado de Impacto Ambiental e Administração 

Pública, permeados pelo conceito da Gestão Democrática e os respectivos papéis do Estado e 

da Sociedade Civil, centrados nos processos de aprovação dos Empreendimentos de Impacto. 

Os dados secundários foram coletados das legislações que subsidiam os processos de 

licenciamento, e os procedimentos burocráticos adotados para suas análises, bem como os 

registros das decisões do governo para com os empreendimentos de impacto. Foram também 

observadas as implicações políticas, sociais e econômicas sobre as medidas mitigadoras que 

são propostas, e suas influências na aprovação de um projeto tecnicamente considerado EI. 

A pesquisa documental foi baseada na leitura dos processos, levando-se em consideração os 

pareceres técnicos, as fundamentações apresentadas, e as defesas dos votos. Foram analisadas 

as atas de reuniões ordinárias e extraordinárias, o que permitiu uma visão ampla dos assuntos 

discutidos. Um processo de descoberta permanente que retroalimentou as reflexões teóricas 

sobre as ações mitigadoras determinadas e seus reflexos numa gestão democrática.  
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Coleta de dados: 

Os dados coletados e suas observações foram sistematizados, tendo como referência a base 

teórica. Para os dados primários foram feitas Entrevistas Focais com os vários técnicos, 

gestores e ex-gestores de órgãos do Poder Público, bem como, representantes da Sociedade 

Civil. As entrevistas tiveram como critério de escolha, o nível de influência e 

representatividade dentro do CDU, facilitando o entendimento dos principais aspectos 

destacados no objeto da pesquisa. 

 

MODELO ENTREVISTA 

 

 
 

01) Como vê a relação dos Conselhos Setoriais com a Administração Pública? 

02) Qual a importância do CDU numa Gestão Democrática?  

03) Como vê o papel legal e a prática do CDU? 

04) Quais os aspectos positivos e negativos dos Empreendimentos de Impacto? 

05) Qual a importância das medidas mitigadoras? 

06) Quais os critérios básicos do CDU para definição das ações mitigadoras? 

07) Quem é o verdadeiro beneficiado nos processos de Eis: o público ou o privado? 

08) Como entende a possibilidade de influência do CDU no Planejamento Estratégico dos 
municípios e a sua contribuição com a Administração Pública? 

 

 

Fonte: Cesar Barros 

 

Foi também realizado um levantamento das legislações municipais, identificando os 

parâmetros utilizados para análise e licenciamento de Empreendimentos de Impacto, e o papel 

da Comissão de Controle Urbano – CCU e do Conselho de Desenvolvimento Urbano – CDU 

onde são sugeridas as medidas mitigadoras. A ideia foi investigar o CDU, observando a sua 

eficácia, no que se refere às ações mitigadoras determinadas para projetos de impacto. 
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Sujeitos da pesquisa 

Para serem entrevistados foi dado preferência a atores que possuíssem um papel de relevância 

dentro dos processos de análise dos Empreendimentos de Impacto. Ao mesmo tempo 

representantes de entidades que atuaram durante considerável espaço de tempo, e ou tiveram 

uma participação de destaque identificada na leitura das atas e durante as reuniões 

presenciadas. 

QUADRO I - ATORES ENTREVISTADOS  

ENTREVISTADO  ÓRGÃO REPRESENTAÇÃO Sexo / F.E 

01 SAJ P. Público Municipal F /35/40 

02 SPODUA P. Público Municipal M /45-50 

03 ADEMI Sociedade Civil M /40/45 

04 IPHAN P. Público Federal M /45/50 

05 IAB Sociedade Civil M /30/35 

06 FIJ Sociedade Civil F /50/55 

07 SPODUA P. Público Municipal F /45/50 

08 IPS P. Público Municipal M /50-55 

09 CREA Sociedade Civil M /50/55 

10 DIRURB P. Público Municipal F /45/50 

11 SINDUSCON Sociedade Civil M /50/55 

12 URB P. Público Municipal F /35/40 

13 SAJ P. Público Municipal F /40/45 

14 ABONG Sociedade Civil M /50/55 

15 FIDEM P. Público Estadual F /40/45 

16 SECRETARIA COPA P. Público Municipal F /45/50 

17 SEMAM P. Público Municipal F /35/40 

18 MDU Sociedade Civil M/50/55 

Fonte: Cesar Barros 
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Tratamento dos dados: 

A análise de conteúdo foi utilizada no tratamento de dados identificando as considerações 

sobre o tema abordado, tendo os documentos institucionais como fonte principal. Por 

procedimentos sistemáticos da análise e descrição do conteúdo das mensagens, e indicadores, 

quantitativos ou não, foi possível inferir conhecimentos relativos às condições de produção e 

recepção dessas mensagens. 

Na análise do trâmite para licenciamento de Eis no Recife, no âmbito da administração 

pública municipal, foram analisados alguns projetos apresentados na Prefeitura do Recife para 

análise e aprovação dos mesmos, à luz das legislações vigentes. Foi visto que a forma de 

condução dos projetos apresentados na cidade coloca em questão o gerenciamento dos 

processos para o licenciamento pelo CDU, através dos seus conselheiros. 

Dessa forma, foi investigado como são analisados e aprovados os processos dos EIs no 

município, buscando entender as funções e responsabilidades dos atores envolvidos de 

licenciamento. Buscou-se entender os critérios utilizados nas defesas e críticas, bem como o 

arcabouço legal de referência, para a definição das diretrizes mitigadoras e a importância da 

participação da sociedade civil. 

As leituras dos documentos evidenciam os interesses que permeiam os processos analisados, e 

a influência exercida na determinação das diretrizes mitigadoras. Os conteúdos desses 

documentos permitem perceber os objetivos de origem, a função, a composição e as normas 

fundamentadas juridicamente, revelando a função legal do CDU e a forma como vem sendo 

operacionalizado na última década. 
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CAPÍTULO III: ESTUDO DE CASO 

3.1. CDU - Desenvolvimento com Controle Social 

A Lei Orgânica Municipal - LOM em consonância com a legislação federal determinou 

ferramentas de participação da população na administração municipal, nascendo assim, os 

conselhos e câmaras setoriais, com função deliberativa e formação paritária. Neste contexto, 

foi criado o Conselho de Desenvolvimento Urbano do Recife – CDU pela Lei Municipal 

n°15.735 de 1992, sendo regulamentado pela Lei n°15.945 no ano de 1994. 

A função legal estabelecida para o CDU era a de deliberar nos processos de elaboração, 

avaliação e controle do Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife (PDCR) e da 

Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS). O objetivo era ter o CDU como a referência máxima 

de formulação da política e do planejamento urbano, tratando das diversas temáticas 

pertinentes, mediando os interesses do governo e da sociedade civil. 

 

O CDU é uma das instâncias de extrema importância para o planejamento, 
como canal de discussão dos problemas da cidade com a atribuição de 
dirimir os conflitos entre os agentes, para que a cidade pudesse ter um 
planejamento articulado (entrevistado nº 03). 

O CDU é a consolidação da retomada de uma gestão democrática com mais 
transparência e participação da população de uma forma geral. Você tem que 
ter os conselhos, onde tenha uma representatividade dessa a sociedade 
distribuída através deles (entrevistado nº 16). 

O CDU é um fórum plural, que tem todas as representatividades, temos a 
área econômica, a Universidade, as Secretarias de Saúde e de Educação, etc. 
O desenvolvimento não é simplesmente a construção civil, passa pela 
questão econômica, pela questão de Projetos Estruturadores (conselheiro 
ADEMI, 04/2001). 

 

As atribuições definidas nas legislações específicas, assim como o próprio regimento, 

possibilitam o entendimento de um conselho mais abrangente do que um simples conselho de 

política urbana. O CDU foi previsto como um conselho plural que não ficaria restrito às 

questões físico-territoriais, sendo o espaço institucional, onde se exercitaria oficialmente a 

participação da sociedade na gestão urbana municipal. 

Ao mesmo tempo, a democratização da gestão pública fez surgir novos espaços de 

participação da sociedade, possibilitando uma maior influência na gestão das políticas 

públicas. Foi o caso do OP e das Conferências das Cidades, que interferiram indiretamente no 
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exercício das atribuições legais do CDU. Em 2001 a Lei 16.704 /01 foi alterada, ficando o 

CDU com uma composição de 28 (vinte e oito) conselheiros sendo 14 (quatorze) 

representantes do Poder Público, e 14 (quatorze) representantes da Sociedade Civil. 

3.2. Arena CDU 

Juridicamente o CDU não é temático ou setorial para abordagem exclusiva da política urbana. 

No entanto, mesmo possuindo um perfil de caráter abrangente, raramente participa da 

construção de programas e projetos estruturadores, fundamentais para o desenvolvimento da 

cidade. Ao se analisar o cotidiano operacional do CDU, vinculado ao seu regimento, percebe-

se que existe divergências entre a função prevista legalmente e a sua efetividade. 

Houve uma mudança de orientação quando o planejamento deixou de pensar a cidade, dentro 

da ideia de planos diretores, para pensar de forma estratégica, a médio e curto prazo, com 

intervenções urbanas sem um lastro conceitual. Foi quando o planejamento ficou dentro de 

um ambiente de globalização e crise fiscal refém do empreendedor privado, que estabelecia o 

que fazer e como fazer, com a justificativa da geração de emprego e renda, da movimentação 

do mercado e da economia local. 

 

O CDU é muito importante como instância de planejamento para a cidade 
com a participação da população garantida através da lei. No entanto, perdeu 
a legitimidade, pois foi aparelhado pelos governantes. (entrevistado n° 09) 

O CDU é conceitualmente importante, mas na prática precisa passar por 
reformas quanto aos procedimentos, baseado nas experiências adquiridas e 
nos erros cometidos. (entrevistado nº12) 

Acho que tem que ter um conselho que seja menos analista de processo e 
pensando mais a cidade como um todo, unificando as diversas temáticas que 
precisamos para a construção de uma cidade com melhor qualidade de vida 
(entrevistado nº07). 

O CDU deve ser focado muito mais nas questões urbanísticas e definições de 
potencial crescimento da cidade, diferente de outros conselhos que tenham 
na cidade (entrevistado nº 16). 

 
O primeiro esvaziamento do CDU ocorreu quando foi lançado pelo governo estadual o 

programa Metrópole Estratégica como responsável pelo planejamento estratégico para a 

região metropolitana do Recife. Naquele momento, quando se deslocou a discussão para um 

simulacro de planejamento, o CDU perdeu o seu papel original. Ele mostrou uma fragilidade 
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política, quando na origem, se propunha a ser uma força da sociedade dentro da estrutura 

institucional do planejamento municipal. 

Atualmente, os projetos de empreendimentos de impacto tem sido predominante, onde o CDU 

trata as questões físico-territoriais, decorrentes da análise de projetos pontuais, limitados ao 

lote, desconsiderando o desenvolvimento urbano de toda a cidade. Há o reconhecimento do 

destaque que é dado para análise de projetos de EI, em detrimento do planejamento de longo 

prazo que a cidade necessita. 

 

O CDU às vezes se limita a projetos de impacto pontuais e alimenta a 
mudança da legislação, a partir das dificuldades específicas de cada 
processo. Quando na verdade, possui uma abrangência maior que envolve 
um desenho macro da cidade (entrevistado nº 15). 

A função principal do CDU é enquanto órgão de contribuição com o 
planejamento da cidade. No entanto essa contribuição só existe na fase final, 
exercendo a função de aprovação para projetos especiais (entrevistado nº18). 

Não se pode desrespeitar o CDU, não se pode subjugar a rica experiência de 
muitos conselheiros, fazer com que esses conselheiros sejam provocados 
apenas a emitir um sim ou um não, diante de um Projeto de Impacto 
(conselheiro SCJP, 02/2001). 

Meu receio é assumir coisas que não são de nossa competência. Daqui a 
pouco vamos ter que analisar e definir coisas, que deveriam ser resolvidas 
nas Regionais. Quanto à solicitação do encaminhamento à SAJ, não seria 
contra, mas, devido ao número de processos para analisar, em um mês não 
teríamos uma resposta (conselheiro SAJ, 10/2009). 

 

A discussão mais ampla que o CDU participou foi na revisão do Plano Diretor e da legislação 

urbanística. Vale salientar que as propostas foram apresentadas pelo executivo municipal, 

ficando o mesmo, restrito às questões normativas. Hoje as questões estratégicas de visão 

macro foram substituídas pelo pragmatismo da discussão dos EIs, isolados e pontuais, sem a 

mínima relação com um plano de desenvolvimento de longo prazo para a cidade.  

Não está claro se o CDU deve funcionar de forma abrangente, ou deve ser um conselho 

setorial, que trata das questões físico-urbanísticas, predominando as divergências sobre o 

conceito de desenvolvimento urbano. Não existe discussão sobre o planejamento macro, e a 

necessidade de se tratar das várias políticas públicas inerentes ao Recife. 
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O erro foi da Lei Orgânica e do Plano Diretor que estabeleceram o CDU 
como um conselho amplo como se fosse maior que os outros conselhos 
setoriais. Por isso o CDU abrange várias temáticas, e ao mesmo tempo não 
resolve nenhuma. (entrevistado nº05). 

Não é função de este conselho controlar todas as políticas públicas e analisar 
todas as matérias referentes às políticas publicas. Nós temos outros 
conselhos: Conselho de Saúde, Conselho de Educação etc. Cabe a nós, 
analisarmos em termos de localização, em termos de impacto. Esse Conselho 
é um Conselho de Urbanismo da Cidade do Recife, é um Conselho Temático 
(conselheiro SEPLAM, 04/2001). 

 

Como foi alterada a Lei Orgânica, atualmente poucos conselheiros representam as instituições 

de maneira legítima, ou não foram indicadas segundo a composição que está na LOM. Hoje, 

está por inércia, onde continuam quase os mesmos representantes que foram indicados no 

Plano Diretor de 1991, num ambiente de acomodação e conflito. Naquele momento, os 

movimentos sociais queriam que o CDU fosse um grande conselho que analisasse todos os 

processos, constituindo-se no grande erro, que permanece até os dias atuais. 

Uns defendem a abordagem macro e outros uma atuação mais setorial, visto que, existem 

outros fóruns e conselhos específicos, para se discutirem as outras temáticas de políticas 

públicas. Ao mesmo tempo entendem que o CDU não deveria discutir a temática urbanística 

de forma limitada ao monitoramento e controle da legislação, papel já exercido por outros 

órgãos de regulação. 

 

A função legal do CDU é pensar o desenvolvimento urbanístico da cidade e 
o seu controle, interagindo com outras políticas públicas. Nenhum outro 
conselho setorial seria capaz de cumprir esse papel além do CDU 
(entrevistado nº 08). 

Para que o CDU seja mais atuante, falta ainda maior qualificação e um 
menor impacto político nas decisões tomadas dentro do conselho. Por isso 
ainda temos muitos problemas (entrevistado nº 12). 

A Prefeitura terá que fornecer um aparato técnico para que os pareceres 
sejam melhores formulados. A visão do impacto não diz respeito só ao 
sistema viário. Se refletirmos, hoje, quando saímos de casa, normalmente 
antes de chegarmos ao nosso trabalho, passamos em diversos lugares. Por 
isso nossa cidade encontra-se entupida de carros. A lógica da cidade é outra. 
Com isso devemos identificar os impactos. Para concluir, alguns aspectos 
relativos à distribuição de pareceres, tem que ser feita observando todos os 
olhares do Pleno, em ultima instância temos que respeitar o papel do CDU 
no final do processo (conselheiro MDU/UFPE, 03/2011). 
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Para funcionar de acordo com as exigências legais, o CDU deveria ir além do nível 

normativo, adotando a função propositiva e pensando a cidade no seu conjunto. Dessa forma, 

passaria a considerar as questões econômicas, sociais e ambientais, discutindo programas para 

o desenvolvimento urbano pleno, definindo projetos estruturadores, a partir do potencial 

democrático, fruto da diversidade dos segmentos nele representados. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISE DO CONTEÚDO 

4.1. Função e Exercício 

Quando foram criados os Conselhos, estabeleceu-se entre os movimentos sociais, um 

entendimento que a população passaria a fazer parte da construção das políticas públicas. De 

maneira setorial ou ampliada, o conjunto de representações sociais aliado à prerrogativa 

pública de inserção da comunidade no processo de planejamento, permitiria um processo 

colaborativo e legítimo, até então inexistente. 

A LOM define que o processo de participação popular será exercido nos conselhos e câmaras 

setoriais criados oficialmente, com a função deliberativa e a formação paritária. No entanto, o 

aspecto deliberativo do CDU é constantemente questionado dentro e fora das assembleias, 

gerando compreensões divergentes entre os conselheiros. Ressalta-se ainda, o controle 

hegemônico das deliberações em outros níveis de governo, sobre assuntos a ele pertinentes. 

O CDU foi criado como órgão de participação da sociedade civil, porém, com a sua 

autonomia totalmente controlada pelo Executivo Municipal. Isso faz com que seja ignorado 

frequentemente nas discussões dos projetos governamentais. Durante a elaboração do último 

plano diretor, por exemplo, o Conselho teve uma participação pueril, delegando as decisões 

para a Conferência do Plano e se comportando como simples coadjuvante. 

 

Infelizmente o CDU perdeu o foco do desenvolvimento urbano e passou a 
ser como mais uma instância para aprovação de projetos importantes para a 
cidade. É uma instância que tem um poder de decisão e deliberação, mas ao 
mesmo tempo, por conta das próprias representações que estão ali, que são 
os membros do CDU, ele se transformou noutra instância de análise de 
aprovação de projetos (entrevistado nº18). 

A principal função do CDU não é impor as políticas públicas para o poder 
público; o Conselho é mais opinativo e, em termos de controle urbano, acho 
que não pode ser apenas opinativo, tem que ser deliberativo, porque vai ser 
um instrumento de ratificação, de controle sobre a atuação do poder público 
(conselheiro CENDHEC, 11/2001). 

 

Hoje o CDU atua restritamente de forma consultiva no que se refere à política urbana, 

exercendo o seu poder deliberativo, apenas quando da aprovação dos EIs. Raramente, quando 

tomam conhecimento de algum plano estruturador, os mesmos já estão em fase de execução 
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ou concluídos. O correto seria estes projetos tramitarem ainda na fase de estudo, para 

avaliação e discussão ampla com a sociedade civil, tendo o CDU como intermediário. 

 

Sempre me pergunto qual o papel finalmente do CDU. É um Conselho 
puramente consultivo ou deliberativo? O que decidimos de fato e de direito 
aqui? Parece-me que temos que nos posicionar diante de fatos com 
repercussões sociais, econômicas e políticas na cidade. Acredito que 
deveríamos dar ênfase a sensibilidade cidadã antes de qualquer coisa 
(conselheiro UFPE/MDU, 04/2007). 

 

O CDU atua na analise e aprovação dos relatórios de impacto ambiental, econômico e social e 

do memorial justificativo de atividades geradoras de impacto. Neste contexto, uns querem a 

priorização dos EIs nas discussões, enquanto outros defendem que a discussão aconteça num 

plano global. A análise dos EIs possibilita a crítica sobre a eficácia das diretrizes mitigadoras 

do impacto causado pelas grandes intervenções. 

 

O CDU não deve engessar a cidade nem muito menos amarrar os 
empreiteiros, e sim esclarecer as necessidades da cidade, de curto, médio e 
longo prazo para que os construtores se programem, evitando os prejuízos 
que ocorrem hoje, devido à complexidade na análise dos grandes 
empreendimentos. (Entrevistado nº11). 

Estamos de fato decidindo ou simplesmente homologando decisões de 
outros? Até quanto teríamos o poder de veto a empreendimentos, sem que 
disso resultem questões judiciais, diante das aprovações anteriores contidas 
nos processos e de responsabilidade de outros órgãos internos e externos à 
PCR?(conselheiro CREA, 03/2005). 

Trazer a essa casa a preocupação do setor empresarial construtivo de toda 
cidade, com os projetos aprovados em todas as instâncias legais e 
licenciados, que de repente são paralisados por outras instâncias. Cito as 
Torres da Moura Dubeux, no Cais de Santa Rita. (conselheiro SINDUSCON, 
12/2006) 

 

O Plano Diretor estabelece diretrizes que induzem à transformação de qualquer grande projeto 

em EI. Ao mesmo tempo, os movimentos populares e a sociedade civil organizada torcem 

para que tudo seja EI, como forma de punir o empreendimento privado. Para maior 

embasamento, seria necessário que a LUOS regulamentasse os padrões e níveis de impacto, a 

partir das características dos empreendimentos, estabelecendo medidas mitigadoras com 

abordagens específicas. 
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Em todo EI, a principal exigência é o estudo de impacto no trânsito, visando mitigar os 

transtornos do transporte individual, sem considerar o transporte coletivo, nem a 

acessibilidade para os pedestres. A LUOS quando incentivou a colocação da vaga dentro do 

lote, pretendia tirar o carro da via pública, no entanto, não previu que isso aumentaria o 

quantitativo de veículos, afetando todo o entorno das áreas de renovação urbana. 

Na maioria dos processos relativos à implantação de EIs, é estabelecido como medida 

mitigadora o aumento do quantitativo de vagas, ou a execução de acessos viários na 

proximidade. Nestes casos, desconsideram a possibilidade de se trabalhar a intermodalidade e 

acessibilidade num determinado raio de abrangência do empreendimento. Poderiam ser 

construídas calçadas e ciclovias, para que os moradores do entorno imediato pudessem ir a pé 

e ou de bicicleta, diminuindo o fluxo de veículos na área. 

A função deliberativa do CDU também é prejudicada pela falta de controle das suas 

determinações, após a conclusão das obras. Seu caráter deliberativo precisaria contemplar a 

aprovação, a construção e a pós-ocupação dos EIs. Sendo assim, formaria um ciclo processual 

de análise, definições, monitoramento e controle. Frequentemente os conselheiros se queixam 

da falta de informações para acompanhamento e controle das diretrizes estabelecidas, após as 

realizações das assembleias. 

 

O que venho sentindo é a falta de informações. Necessito de maior 
detalhamento dessas informações existentes. Não sei qual a opinião da 
CTTU sobre o Memorial de Impacto. Como também, maiores detalhamentos 
das ações mitigadoras propostas pela GOPV. Não estamos aqui apenas para 
ratificar os pareceres fornecidos. O CDU tem uma competência muito maior 
(conselheiro CMR, 02/2011). 

Entre a análise do Colegiado Técnico da DIRCON, até a tramitação no 
CDU, existem outras instâncias. A Diretoria de Urbanismo – DIRURB e a 
Comissão de Controle Urbanístico – CCU. Se o Colegiado Técnico observa 
que existe alguma coisa no projeto que não está compatível com a legislação, 
ou que precise ser ajustado, o projeto volta ao empreendedor para os ajustes 
necessários. Antes das tramitações na DIRURB e na CCU. Se ao chegar à 
Comissão e for aprovado, o projeto é remetido ao CDU. Se a CCU entender 
que o projeto ainda carece de ajustes, retorna à Regional, que mantém novo 
contato com empreendedor. Logo, o fato do processo ter uma observação 
durante a tramitação do Colegiado Técnico da DIRCON, não significa que 
um parecer está errado, outro está certo (conselheiro SEPLAM, 10/2009). 

Aproveito a oportunidade para expressar minha estranheza ao ver uma obra 
tramitada em todas as instâncias da Prefeitura e aprovada pelo CDU, ser 
embargada por outra instância jurídica. Pergunto-me, se é assim, o que estou 
fazendo aqui? (conselheiro CUT, jul/2007). 
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O controle dos EIs se dá quase sempre, pelas exigências das medidas mitigadoras para 

aprovação dos mesmos. O CDU exige a realização de ações físicas e ou sociais, que são 

formalizadas juridicamente. No entanto no momento da implantação, não se consegue 

fiscalizar a execução das obras de acordo com os Termos de Compromisso – TC, firmados a 

partir da decisão do conselho, fragilizando o fechamento de um ciclo. 

 

Existe uma preocupação constante dos conselheiros alegando que os 
pareceres devem ser mais claros. Quero acrescentar o seguinte: o que de fato 
está acontecendo, será que os pareceres estão errados? Os pareceres dos 
órgãos pertinentes sempre dizem que o impacto pode ser absorvido. Isso diz 
constantemente, a CTTU, a CELPE, enfim, todos os órgãos onde o processo 
tramita. E o resultado da cidade não demonstra isso. O que está 
acontecendo? Os pareceres estão errados? Acho que os técnicos têm 
capacidade. O erro talvez esteja no planejamento. Todas as análises de 
impacto são feitas em cima da realidade de hoje. E, o resto dos 
empreendimentos que serão instalados no entorno? Não são somados nessa 
análise. Talvez, por isso, as coisas estejam tomando esse rumo. O que a 
Prefeitura deveria fazer? Não se pode analisar o empreendimento 
isoladamente, tem que se ver o que existe hoje, e o previsto para área 
(conselheiro CREA/PE, 03/2011). 

O Artigo 61 da LUOS prevê o CDU como uma das instâncias de aprovação 
de projeto. Esse, além de atender às regras legais normais (análise prévia), 
tem que ser submetido ao CDU. Na realidade, temos três caminhos: entender 
que o projeto não pode ser aprovado; aprová-lo; ou aprová-lo e, dependendo 
do impacto, propor medidas mitigadoras. O papel do Conselho é muito 
importante, e a análise tem que ser muito redonda, para não se cometer 
injustiça (conselheiro SAJ, 03/2011). 

O monitoramento por parte do CDU deverá ser mais constante. Uma 
apresentação da avaliação da implantação dos condicionantes deliberados, 
pelo menos uma vez por ano (conselheiro ETAPAS, 07/2005). 

 

Existem divergências sobre a obrigatoriedade do Estado em acatar a decisões dos Conselhos 

Setoriais. Muitos defendem que após a deliberação, em caso de objeção por parte do Estado, é 

possível buscar instâncias judiciais para obrigar o acato às deliberações. Uma das funções do 

CDU é fiscalizar a operacionalização da LUOS, definindo diretrizes para sua frequente 

atualização, através do legislativo. Essa é uma foram de garantir que a atuação das 

Administrações Públicas seja pautada integralmente pela população. 

Esta função vem sendo exercida, em função da predominância das discussões sobre os EIs, e 

das alterações da legislação vigente. A prerrogativa jurídica de elaboração das leis continua 
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sendo do legislativo. O que acontece na prática é que o CDU delibera e o Executivo 

encaminha por Decreto ou por Projeto de Lei para a Câmara Municipal do Recife analisar e 

realizar a votação. 

 

O “conselhão” desejado pelos movimentos sociais está em outra esfera, para 
discutir o plano da cidade, os instrumentos e a aplicação. Esse outro que 
existe hoje, fica analisando EIs, ou os casos de omissão legal. Acho que o 
que não pode ser resolvido no CCU tem que ser levado para Câmara como 
problema do legislativo (entrevistado nº 12). 

Se não houver um trabalho político por parte do executivo, de lutar para que 
essa proposta não seja deformada pelos Vereadores, não porque suas 
propostas sejam erradas, mas, elas não têm uma visão de conjunto [...] já 
presenciei boas propostas saírem da Câmara, meras monstruosidades 
(conselheiro MDU-UFPE, 09/2001). 

Se não houver uma vigilância, uma cobrança da sociedade, tenho certeza que 
o produto será totalmente modificado na Câmara. A vigilância/participação 
deverá ser no mesmo nível da construção conjunta. Caso contrário, teremos 
modificações que irão deturpar todo o crescimento que foi a evolução do 
produto final (conselheiro CÂMARA MUNICIPAL, 04/2006). 

As duas torres no Cais de Santa Rita, foram submetidas ao STJ, e um dos 
argumentos colocados pelo Ministro foi que o processo de construção das 
torres foi tramitado e aprovado no Conselho de Desenvolvimento Urbano 
(conselheiro SAJ, 03/2011). 

 

Não há concordância na discussão sobre a função de legislar ou efetuar alterações à legislação 

urbanística. Uns consideram que o Conselho pode legislar em casos omissos à legislação, 

outros acham que o CDU deve apenas fazer recomendações técnicas e propor ao Legislativo. 

Há ainda, os que acham que a lei não deve ser aplicada com rigidez, cedendo aos diversos 

entendimentos, que perpassam pela interface com o legislativo e as interpretações da lei. 

 

Acho necessário levar também ao legislativo, como representação da 
sociedade como um todo. É perigoso estarmos fazendo formulações, 
modificando a legislação sem passar pela sociedade, pelo legislativo 
(conselheiro IAB, 09/2005). 

Sabemos que nem todas as leis são cumpridas ao pé da letra. Outros 
empreendimentos, com grandes impactos passaram sem maiores exigências, 
cito o Paço Alfândega, com aquelas horrorosas passarelas, ferindo o 
patrimônio cultural (conselheiro FIJ, 09/2005). 

Quero discutir a maneira como o CDU está operando os processos. Hoje, 
independentemente do processo discutido, assistimos a uma coisa triste para 
o Conselho, até mesmo para o empreendimento, aprovado dessa forma, 
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passando por cima da lei. A questão não foi bem tratada (conselheiro 
UFPE/MDU, 08/2003). 

O Conselho de Desenvolvimento Urbano tem atribuição legal e poderá 
definir esta matéria por meio de uma Resolução, que poderá ser publicada 
imediatamente no Diário Oficial do Município [...] fortalecer o Conselho de 
forma que passe a ser deliberativo nas suas matérias [...] (CENDHEC, 
08/2001). 

 

A inclusão foi premissa determinante na formatação do CDU, congregando representantes das 

classes produtoras e ou reguladoras de mercado, das Organizações Não Governamentais- 

ONGs, das associações populares e entidades classistas. Mesmo não funcionando a contento, 

possui uma configuração heterogênea, na tentativa de viabilizar a construção coletiva da 

cidade desejada, a partir de um processo colaborativo de participação democrática. 

Ao mesmo tempo, nos projetos que existe omissão legal ou interpretações antagônicas, 

prevalece o entendimento que cada conselheiro tenha da legislação, bem como da influência 

do seu conhecimento. Isso denota a fragilidade do CDU enquanto conselho deliberativo, onde 

decisões tomadas sobre determinados processos, criam precedentes que podem ser utilizados 

posteriormente em outras análises como premissas consolidadas.  

 

Minha preocupação em aprovarmos com esta interpretação o projeto no 
CDU, é o precedente que podemos estar criando. [...] Essas coisas que foram 
ditas aqui, devem estar registradas com todas as letras no processo. No 
sentido de se dar uma interpretação a lei específica, para que possa ser 
aplicada nos casos posteriores (conselheiro SAJ, 07/2007). 

O problema é que o Plano Diretor foi aprovado em dezembro de 2008 e a 
LUOS ainda não foi revisada como manda a legislação. O Plano Diretor 
tentou ser uma LUOS, definindo parâmetros. Quando se define um 
parâmetro e um coeficiente de utilização, está, num certo sentido, criando-se 
uma massa. Não estou de forma nenhuma questionando o projeto. Questiono 
juridicamente o parecer dado pela SAJ, vai de encontro o que estabelece a lei 
vigente. Posso até acionar o Ministério Público para saber como a cidade 
está sendo gerida (conselheiro IAB/PE, 02/2011). 

 

O CDU foi criado como o órgão que exerceria o controle do Executivo Municipal na 

aplicação da LUOS, com competência para realizar as atualizações que a dinâmica urbana 

exige. Contraditoriamente, foi presenciado em determinados momentos, a permissão de novas 

jurisdições para mediação de interesses concorrentes, provocando posições antagônicas das 

várias representações. 
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Os empresários enxergam plenamente a questão do que é melhor para a 
cidade. Mas existem determinados pontos, que eu acho que é obrigação do 
gestor. Principalmente porque é quem pode enxergar o que vai ser benéfico 
para a cidade dentro de vários aspectos. É do aspecto urbanístico, econômico 
é do aspecto social, é do aspecto ambiental e muitas vezes isso extrapola 
muito o poder de decisão da própria qualificação da pessoa que esta ali 
representando determinado segmento (entrevistado nº02) 

No CDU passam diversos tipos de pautas, então na hora que você vai entrar 
no detalhe de uma discussão ambiental mais específica, ou geração de 
retrabalho e renda, fica um pouco acima do alcance daquele representante 
para ele poder participara e enxergar a importância de alguns projetos. Às 
vezes fica muito focado numa restrição legal e na forma que eles foram 
habituados e educados a pensar (entrevistado nº 08) 

É óbvio que queremos o que a lei determina, mas também, incorporar ações 
mitigadoras determinadas pelo CDU, que tem competência legal para isso. A 
lei existente não é muito clara. Isso dificulta o tipo de ação mitigadora a ser 
determinado. Ação mitigadora social, urbana ou outra (conselheiro SAJ, 
07/2005). 

 

Dessa forma, onde a maioria não está preparada tecnicamente, abordando os processos de 

acordo com a opinião pessoal, a tendência é a personalização das representações. Os projetos 

chegam ao CDU para serem decididos, após aprovados em várias instâncias legais. Com a 

maioria dos pareceres positivos, o relator é condicionado a concordar, ou tomar uma decisão 

particular, sem haver qualquer repercussão com a instituição ou movimento que representa. 

A paridade no CDU é uma exigência legal, porém na prática é apenas uma relação numérica, 

e não um condicionante de equilíbrio democrático. Na composição oficial o poder público 

forma um grupo unificado, que sempre será mais forte para exercer a hegemonia nas 

deliberações. Ao mesmo tempo, os representantes da sociedade civil, precisam trabalhar 

arduamente para não se tornarem reféns do imperialismo governamental. 

Ao longo do tempo foram estabelecidos dois blocos distintos quanto à qualificação onde o 

Executivo é representado pelos secretários de governo, presidentes de empresas e diretores e 

os empresários, órgãos classistas e ONGs, invariavelmente representados por técnicos. Entre 

estes, um grupo possui uma formação diferenciada, com uma atuação mais contundente, 

exercendo uma melhor contribuição nas deliberações. 
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QUADRO II – COMPOSIÇÃO DAS ENTDADES REPRESENTATIVAS  NO CDU 

 REPRESENTAÇÃO ENTIDADE 

P
O

D
E

R
 P

Ú
B

LI
C

O
 

GOVERNO 

MUNICÍPAL 

12 representantes 

Secretário da SPPODUA (membro nato que ocupa a Presidência 

do Conselho) 

Secretaria de Assuntos Jurídicos  

SANEAR – Autarquia de Saneamento 

Secretarias de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico 

Secretaria de Educação (suplente) 

Secretário de Finanças (membro nato) 

Secretaria da Política de Assistência Social  

Secretaria de Saúde 

Secretaria de Serviços Públicos 

URB – Empresa de Urbanização do Recife 

CMR – Câmara Municipal do Recife 

Diretoria de Controle Urbano/ SPPODUA 

GOVERNO DO 

ESTADO  

01 representante 

Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do 

Recife – FIDEM 

GOVERNO 

FEDERAL 

02 representante 

Caixa Econômica Federal - CEF; 

Mestrado de Desenvolvimento Urbano–MDU/UFPE 

S
O

C
IE

D
A

D
E

 

C
IV

IL
 

ASSOCIAÇÕES 

COMUNITÁRIAS E 

NÃO 

GOVERNAMENTAI

Fórum do PREZEIS 

MNLM – Movimento Nacional de Luta pela Moradia 

FIJ – Federação Ibura / Jordão  

ETAPAS – Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e Ação 
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S 

05 representantes 

 

Social 

CJC – Centro Josué de Castro 

CONSELHOS 

PROFISSIONAIS E 

SINDICATOS 

05 representantes 

CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia 

IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil 

CORECON – Conselho Regional de Economia 

CUT – Central Única dos Trabalhadores 

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

ENTIDADES 

VINCULADAS ÀS 

CLASSES 

PRODUTORAS 

04 representante 

ABIH- Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis (suplente) 

ADEMI – Associação das Empresas do Mercado Imobiliário 

ACP – Associação Comercial de Pernambuco  

CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas  

FEAMEPE – Federação das Micro e Pequenas Empresas do 

Estado de Pernambuco (suplente) 

FIEPE – Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco/ 

(suplente) 

SINDUSCON – Sindicato da Indústria da Construção Civil 

Fonte: Lei Orgânica do Recife 

A baixa qualificação de parte dos conselheiros é uma deficiência apontada por alguns atores 

entrevistados, visto como um dos obstáculos que o CDU tem a superar. A falta de domínio do 

tema se torna um empecilho na relatoria dos EIs por parte de alguns conselheiros. Vale 

salientar que os representantes dos movimentos populares nunca realizaram a relatoria de um 

EI, por não possuírem domínio técnico, ou serem apenas usados como massa de manobra. 

 

O que eu acho que falta um pouco é a gestão pública trabalhar mais na 
formação daqueles que são representantes dos segmentos populares. Alguns 
deles com qualificação. Mas outros que tem assento por uma questão de 
necessidade, mesmo achando justo ter esses assentos (entrevistado nº07). 
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Porque ela esta ali representando um segmento popular, não deve ficar 
focado, só no que eles discutem internamente a esse segmento. Se uma 
pessoa está no CDU e representa um PREZEIS da vida, ele deve trabalhar 
pensando na melhoria das condições não só das ZEIS, mas na construção da 
cidade como um todo (entrevistado nº10). 

Registro também, com estranheza a tensão que existiu nesta referida reunião. 
Lamento a ausência de representantes de várias instituições, em particular 
dos movimentos sociais, que não estão presentes em muitas reuniões. Em 
especial, o Fórum do Prezeis, não tem se feito representado (conselheiro 
MDU/UFPE, 03/2011). 

Não há nenhum investimento na formação dos conselheiros. Transforma-se 
conselheiro do dia para noite, sem eles entenderem de Direito Urbanístico, 
nem mesmo sobre a Lei do Uso e Ocupação do Solo. Pelas atribuições do 
Conselho, acho que todo mundo deveria ter o mínimo de conhecimento 
(conselheiro CENDHEC, 04/2001). 

 

É gritante a segregação presente no CDU, a partir dos interesses ali estabelecidos. De um lado 

os segmentos sociais, do outro as associações que representam as atividades econômicas 

reguladoras de mercados. Esses dois grupos não se entendem para a uniformização de um 

pensamento coletivo, perdendo a oportunidade de usufruto de um espaço democrático para se 

exercitar a construção de uma cidade inclusiva. 

 

Os integrantes dos movimentos sociais reclamam muito dos procedimentos 
do Conselho. Sentem-se constrangidos, pois muitas vezes são vistos como 
burros, desprezados por morarem em favela e não terem tido oportunidade 
de estudo (conselheiro FIJ, 02/2011). 

 

No entanto, a segregação quanto à formação técnica e ou de interesses, não garante que em 

determinados momentos, grupos contrários não façam acordos durante a discussão de projetos 

específicos. Normalmente, as combinações são feitas quando os conselheiros que representam 

o Executivo Municipal possuem uma hegemonia evidenciada no início da análise de alguns 

processos, minimizando as polêmicas e antecipando os resultados. 

Penalizar esse, ou qualquer outro empreendimento por questão de trânsito na 
cidade, é muito complicado, talvez injusto. Solicito e já solicitei em outras 
reuniões, que conste na pauta a presença da CTTU, relatando para nós, quais 
suas atribuições, funções, o que ela faz, ou melhor, se propõe a fazer. Outra 
coisa, empreendimento empresarial não traz problemas para o trânsito 
(conselheiro SINDUSCON, 02/2011). 
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Tenho dúvidas até das hierarquias entre aqueles, que emitem pareceres. 
Dúvidas essas que me levaria até pedir vistas. Mas, devido a minha 
formação teria dificuldade em apresentar um novo parecer (conselheiro 
CORECON/PE, 06/2012). 

 

Neste contexto, o CDU passa a ser uma esfera de negociações permanente, fruto das relações 

e interesses profissionais. Os empresários quase sempre recebem o apoio das entidades de 

arquitetura e construção civil, já o movimento popular tem suas posições defendidas pela 

academia e ONGs. Nesta arena se dão os maiores desencontros e acordos, alguns 

imprevisíveis e outros inimagináveis. 

 

O ultimo processo que gerou toda essa discussão, projeto de construção não 
habitacional no Poço da Panela, o conselheiro relator foi o representante da 
ADEMI/PE. O empreendedor provavelmente é associado à ADEMI. Não 
tenho dúvida que o conselheiro relator julgou o processo com o maior 
critério, com o maior julgamento de precisão, e deu seu parecer consciente. 
Mas, acredito que exista o conflito de interesse. Deve ser dado a todos os 
conselheiros esse espaço, para que os olhares sejam diversificados. Um olhar 
mais coletivo, de diversos atores da cidade. O próprio IAB, o CREA, o 
SINDUSCON, a ACP, podem ser acusados de algum tipo de interesse 
(conselheiro MDU/UFPE, 03/2011). 

Aqui, quando aqueles que se dizem intelectuais por serem arquitetos, 
engenheiros, quando falam todos prestam atenção. Nós do movimento 
popular, falamos, sugerimos e não somos ouvidos nem atendidos. Se 
Altamir, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, pediu vistas é 
porque não está esclarecido, e esclarecimento é uma coisa que cabe a 
qualquer pessoa, pobre ou rica, intelectual ou do segmento popular 
(conselheiro FIJ, 08/2003). 

 

Os entendimentos entre representantes de segmentos teoricamente antagônicos acontecem 

quando alguns EIs prometem ofertar emprego e renda. Acordos são feitos para a aprovação 

dos projetos, mesmo com posições opostas quanto às melhorias ou a exclusão social gerada 

por determinadas intervenções. Dessa forma, tornam-se irrelevantes as análises de cunho 

arquitetônico e urbanístico, definidoras do impacto gerado na morfologia local consolidada. 

 

O nosso nome já esclarece que somos um setor industrial, e nosso meio de 
produção é a construção civil. Temos a LUOS como referência de normas 
para projetar e construir e nosso produto final nas diversas regiões da cidade 
com investimentos de relevância, gerando empregos (entrevistado nº 11). 
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Na realidade, esse empreendimento mitiga a questão da acessibilidade. Traz 
um serviço à localidade que ainda não possuía. O horário de funcionamento 
de um estabelecimento empresarial não conflita com horário de colégio. É 
um empreendimento de pequeno porte, que com certeza as pessoas irão a ele 
andando mesmo, sem necessidade de carro (conselheiro ABIH, 02/2011). 

Na realidade o projeto é gerador de desenvolvimento, emprego e renda. Não 
tem nenhuma responsabilidade pela redução do IPI para os fabricantes de 
automóveis, muito menos com a facilidade de crédito que foi feita no País 
inteiro, enchendo as cidades de automóveis (conselheiro ADEMI, 02/2011). 

Hoje, estamos nos prendendo a uma questão básica, ao elemento 
arquitetônico [...] Peço que deixemos um pouco de lado o aspecto 
arquitetônico e valorizemos a importância do empreendimento para a 
revitalização do bairro como um todo (conselheiro URB, 08/2003). 

Enfatizou-se muito a questão arquitetônica, aliás, uma prática rotineira nesse 
Conselho, sem preocupação com o quadro econômico ou com o problema da 
inserção social. Pelo colocado, fico com a concepção que o empreendimento 
é voltado para as classes média, média alta e alta. No empreendimento não 
foram dimensionados os impactos, ou as externalidades positivas e negativas 
(conselheiro CORECON, 08/2003). 

 

Hoje o CDU tem se limitado às discussões dos EIs, impossibilitando uma contribuição efetiva 

de construção coletiva de cidade, comprometendo a sua importância enquanto arena 

democrática. Não existe um movimento de reverberação interna entre os conselheiros e suas 

entidades, a fim de se construir uma opinião institucional ou sequer legitimada pelos 

profissionais, que na maioria das vezes não se sentem representados. 

Dessa forma, os diversos segmentos da sociedade representados no CDU naturalmente se 

colocam contraditórios. Todo processo possui um relator que normalmente é definido pela 

presidência, o qual elabora um parecer que é apresentado antes das assembléias, com 

conteúdo totalmente personalizado. Isso prejudica a compreensão coletiva, onde as votações 

dificilmente transcorrem sem contratempos. 

 

O pedido de vistas é inerente à condição de conselheiro. Parece-me contra 
senso haver votação para se fornecer o pedido de vistas. Sou a favor de se 
regrar este pedido. Pois, muitas vezes é usado para atrapalhar o processo. É 
fundamental definir o tempo que o novo relator tem para trazer seu parecer 
(conselheiro SAJ, 03/2011). 

Todo pedido de vistas deve ser justificado no momento da sua solicitação. 
Deverá existir neste momento a tentativa de explicações, esclarecimentos 
por parte da Prefeitura. Por esta razão, sou favorável que a discussão seja 
mantida mesmo com a solicitação do pedido de vistas. Com o objetivo de 
talvez, elucidar as dúvidas, e quem sabe, não ser mais necessário o pedido de 
vistas (conselheiro MDU/UFPE, 03/2011). 
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[...] deveria existir um tempo maior para que o conselheiro relator pudesse se 
dedicar e se debruçar mais sobre ele, assim, com condições de elaborar um 
parecer mais detalhado, rico, conclusivo. Por isso, sugiro que quando um 
projeto de impacto chegar ao CDU, seja reservado de 30 a 45 dias para que, 
não só o conselheiro relator e todos os demais membros possam ter acesso 
ao processo como todo. Ao Memorial de Impacto, ao corpo do processo e as 
plantas (conselheiro SINDUSCON, 02/2011). 

[...] gostaria que a apresentação de um projeto de impacto, acontecesse antes 
da reunião destinada à votação. Facilita o entendimento, o conhecimento do 
projeto. Informações que ajudarão na análise e consequentemente teremos 
uma votação mais justa, mais correta (CMR, 10/2005). 

Não sou político, mas a articulação está muito pesada. No momento que 
solicitei vistas do processo [dia 01], o Secretário de Serviços Públicos 
pressionou para a votação acontecer na próxima segunda-feira, dia 04. Ora, 
preciso de um tempo maior para discutir com os segmentos populares 
(MNLM, 08/2003). 

 

As personalizações das representações provocam o desestímulo para engajamento de alguns 

profissionais no CDU, por não se sentirem representados pelos conselheiros. Desta forma, 

durante a discussão de determinados projetos são freqüentes as mudanças de opinião a partir 

das reflexões individuais dos conselheiros. A defesa ou crítica vai se moldando de acordo com 

o assunto em pauta e os interesses de cada representante. 

 

O contraditório não pode ser exercido. O conselho que não tem direito de 
pedir vistas, não é conselho. Outra coisa, o Conselho vai se esvaziando, pois 
não temos nunca, o presidente presente. As aprovações dos processos de 
impacto no CDU têm sido pífanas (conselheiro CJC, 03/2011). 

Se o CDU achar conveniente que seja colocada sua solicitação como mais 
um item de ação mitigadora, em regime de votação, isso será definido. E, o 
empreendimento só terá sua licença quando atender a referida solicitação. 
Pedir vistas para entender melhor um projeto, é direito de qualquer entidade, 
de qualquer membro, mas, pedir vistas porque não consta à indicação de sua 
entidade como ação mitigadora, é outra coisa (conselheiro DIRCON, 
05/2010). 

 

Muitos embates também se dão devido aos entendimentos diversos sobre as competências do 

CDU e a CCU, tendo como pano de fundo o arcabouço jurídico que estabeleceu o CDU com 

um perfil político e a CCU de caráter técnico, com funções complementares. A Comissão de 

Controle Urbanístico - CCU foi instituída pela LUOS como órgão consultivo, para contribuir 

nos processos especiais na execução da legislação urbanística. 
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A CCU possui 12 (doze) integrantes, dividida igualmente entre o poder público e a sociedade 

civil. A representação do Poder Público se dá pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, 

Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos e Agência CONDEPE/FIDEM, bem como a 

Diretoria de Urbanismo e Diretoria de Controle Urbano da SPPODUA, Diretoria de Projetos 

Urbanos da URB. O bloco da Sociedade Civil consta da Associação Comercial de 

Pernambuco, Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, Indústria da Construção Civil, 

Instituto dos Arquitetos, além de uma ONG e uma Associação Comunitária. 

As funções da CCU foram determinadas pela LUOS e regulamentadas no Decreto Municipal 

n° 17324/96. Seu objetivo principal é avaliar a eficácia da aplicação dos instrumentos legais 

de gestão urbana, sugerindo alterações pertinentes às legislações vigentes, a partir da 

identificação dos casos omissos. Além disso, analisa os EIs, sugerindo contribuições que são 

submetidas posteriormente ao CDU. 

Atualmente a CCU analisa os processos e os encaminha ao CDU praticamente aprovados, 

com algumas com recomendações para deliberação final. O embate freqüente em torno da 

relação entre os dois evidencia a fragilidade legal do CDU quando se refere a sua real função. 

Os que defendem a hegemonia do CDU possuem como referências as premissas definidoras 

do CDU que o enxergaram como protagonista do desenvolvimento urbano do Recife. 

 

Sobre Empreendimento de Impacto, do ponto de vista da eficiência, seria 
interessante que o CDU pudesse analisar antes das demais tramitações, mas 
tenho dúvidas da viabilidade disso. [...] Quanto à inversão de papéis, vejo 
com simpatia. Acho que em primeiro passo deveria ser encaminhado ao 
CDU para uma consulta prévia. Consulta de viabilidade. Mas, tudo isso terá 
que ser discutido com a Diretoria de Controle Urbano – DIRCON 
(conselheiro SAJ, 03/2011). 

O CDU não é órgão de aprovação. O Conselho deveria conhecer o processo 
no nascedouro para em seguida, fazer o encaminhamento aos demais órgãos. 
O CDU tem a função de recomendar e não aprovar. [...] (conselheiro 
CORECON/PE, 03/2011). 

Somos uma instância da sociedade, talvez a mais democrática, pois reúne 
diversos segmentos. O CDU não tem que aprovar, por exemplo, o que vier 
da CCU. Ou melhor, um projeto pode ter sido aprovado em todas as 
instâncias que tramitou e chegando aqui no conselho, não ter sido aprovado 
(conselheiro CREA, 04/2003). 

Nós podemos fiscalizar, se houver irregularidade, mas temos que pensar 
politicamente a cidade, dentro daquela proposição macro, com todos os 
projetos, com toda a visão da cidade (conselheiro CENDHEC, 04/2001).  
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É consenso que existe superposição de funções entre a CCU e o CDU. Entende-se que deve 

existir a análise dos projetos especiais por outros órgãos externos à Prefeitura, considerando 

as suas competências específicas, enquanto a CCU analisa as questões referentes à adequação 

do projeto a legislação urbanística. No entanto, questiona-se a discordância oficial da CCU 

quanto a alguns pareceres de outros órgãos, competência esta, atribuída legalmente ao CDU. 

 

A SAJ tem competência para se posicionar sobre o plano diretor da cidade, 
limitando-se ao âmbito administrativo municipal, porém o CDU não deve ser 
submisso aos seus pareceres. O conselho é formado por vários segmentos da 
sociedade, o que o torna capaz de deliberar sobre o impacto de qualquer 
grande intervenção (Entrevistado nº 01). 

As Leis constam no site da Prefeitura, já os pareceres da CCU e do CDU na 
verdade eles estão disponíveis para a sociedade, uma vez que cada um de 
vocês representa uma Instituição dentro da sociedade. [...] Em relação à lei 
não ser clara, é muito difícil. Os arquitetos são criativos, a cidade muito 
dinâmica e a lei nunca vai ser clara. Por esta razão, existe a Comissão 
Urbanística- CCU, o CDU, uma Diretoria, Assessoria, um Colegiado, para 
discutir exaustivamente (conselheiro DIRURB, 02/2011). 

Pergunta se o CDU acha que o processo deve ser analisado no Conselho, 
essa pergunta deveria ser feita ao jurídico, não ao CDU. O Conselho poderia 
até dar a sua opinião. Agora, em que instância deva tramitar só o jurídico 
poderá dizer. Não é papel do CDU decidir o que vem para o Conselho ou 
não. A legislação é quem define (conselheiro CJC/ABONG, 10/2009). 

Concordo quando o conselheiro relator, Ronaldo Sales, diz que o CDU, não 
pode ser um órgão meramente aprovador de empreendimentos. Mas, 
também, não devemos discordar quando o processo foi todo analisado e 
aprovado conscientemente em todas as instâncias (conselheiro ACP, 
09/2005). 

 

De acordo com o seu regimento interno, as diretrizes para o CDU são basicamente as mesmas 

estabelecidas pelo PDCR (Lei nº15. 547/91). Estão relacionadas às suas competências para a 

contribuição do desenvolvimento urbano do Recife e à sua operacionalização cotidiana. Ao 

mesmo tempo, reforçam a sua função principal referente ao acompanhamento da execução do 

Plano Diretor, nas diversas temáticas que o constituem. 

 

Quando o CDU voltou a ser atuante depois do esvaziamento provocado pelo 
Metrópole Estratégica, e até hoje, ele se restringe às questões pontuais e 
nunca chegou a discutir mesmo o planejamento da cidade, fazendo só a 
encenação. É um erro você achar que vai fazer só empreendimentos privados 
sem um lastro de ideia de parcerias com o poder público (entrevistado nº. 
04). 
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A proposta de planejamento participativo sofre de legitimidade, problema de 
representação e objetividade. Tentei discutir isso com os movimentos, e não 
entenderam. Ficam na dicotomia, onde colocam os pobres espoliados de um 
lado, e os ricos espoliados do outro (entrevistado nº 05). 

 

No entanto, a maior fragilidade política do CDU aconteceu durante o processo de revisão do 

Plano Diretor, realizado por exigência do Estatuto da Cidade. Neste contexto, era obrigatória 

a realização de audiências públicas com a participação da população e representações oficiais 

dos segmentos populares. De forma surpreendente, foi estabelecida a Conferência das Cidades 

como um novo instrumento da gestão democrática da política urbana municipal.  

O CDU se contentou com o fato de parte dos seus conselheiros constituírem a comissão 

organizadora da Conferência, formalmente instituída através de decreto pela Conferência do 

Plano Diretor, que contava ainda com o COMAM e representantes de organizações diversas. 

Posteriormente os resultados foram condensados em um relatório final, que seria 

transformado em Projeto de Lei, para ser enviado ao legislativo. 

Dessa forma o CDU perdia o protagonismo pensado inicialmente, passando a função 

deliberativa do plano para a Conferência das Cidades. Houve uma reação negativa pelos 

representantes do Conselho, o que não causou pressão política suficiente. Dessa forma, foi 

continuado o comportamento submisso à gestão pública municipal, acatando todas as 

alterações recomendadas pela Comissão. 

 

A Comissão deverá vir ao CDU. Colocar a Comissão como um 
funcionamento institucional com outro percurso, é legítimo. Mas, também, é 
legítimo o Conselho ouvir esta Comissão. [...] Hoje, não acredito que o 
governo possa deixar o CDU, órgão representativo à margem desse 
processo. É imprescindível seu retorno ao CDU antes do encaminhamento à 
Câmara (conselheiro IAB, 02/2006). 

Discutimos detalhadamente o documento do Projeto de Lei. No dia 06 de 
março, entregamos o documento – Contribuições para elaboração do Projeto 
de Lei, como subsídio à SAJ na formatação em Projeto de Lei. 
Lamentavelmente observamos que alguns artigos aprovados na Conferência, 
não eram inconstitucionais e não foram incluídos no documento entregue 
ontem à Câmara (conselheiro ETAPAS, 04/2006). 

O seu Regimento previa que ela acompanharia até o documento ser enviado 
à Câmara, exatamente para que pudéssemos visualizar como ficou o formato 
do Projeto de Lei. Se for preciso fazer alguns ajustes antes do seu 
encaminhamento à Câmara, gostaria de saber como está sendo pensado esse 
processo da reinstalação da Comissão (conselheiro CÂMARA 
MUNICIPAL, 10/2005). 
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Estamos tratando em tese, que o CDU vai delegar à Conferência, a execução 
do seu papel. Pondero que a decisão tem repercussão, por isso, temos que 
analisar com mais profundidade (...) em se tratando de legislação, temos que 
amadurecer antes de tomarmos uma decisão (conselheiro SEPLAM, 
07/2004).  

Mesmo sem aprofundamento, observo que a proposta do Regimento, 
inicialmente se diz deliberativa e, no final, diz que terá que ter a deliberação 
do CDU. Para mim, Conferência é um marco maior na cidade, sobrepondo-
se ao Conselho (conselheiro PREZEIS, 07/2004). 

 

A discórdia final se deu quando a Prefeitura apresentou um substitutivo ao plano, alegando ser 

um instrumento de mediação política estratégica. Mais uma vez imperou o poder do 

Executivo Municipal sobre o Conselho, determinando o PDCR espaço deliberativo. Essa 

questão foi amplamente debatida em várias instâncias, porém, não conseguiu qualquer 

sensibilização do Governo Municipal, comprometendo a importância histórica do CDU. 

O CDU não foi criado apenas para analisar processos isolados, mas, ser de fato o espaço de 

exposição de ideias e recolhimento de demandas da população para se construir o 

planejamento do município e acompanhar a sua aplicação. Ali seriam feitas as discussões 

sobre as temáticas mais importantes para a cidade gerando um debate permanente com as 

representações legítimas da sociedade. Essa legitimidade faria com que as questões relevantes 

entrassem na pauta oficial de governo, transformando-se em prioridades orçamentárias. 

A discussão atual predomina sobre o verdadeiro grau de legitimidade que possuem as 

entidades escolhidas pelos governantes para representarem a população. Durante anos é 

percebida a manipulação pelo poder público te todos que integram os Conselhos Setoriais, 

entre eles o CDU, onde algumas instituições fundamentais permanecem fora do debate. Ao 

mesmo tempo, outras representações são efetivadas como participantes das arenas 

democráticas oficiais, apenas para garantir a hegemonia da Administração Pública Municipal. 

4.2. Mitigações Contraditórias 

A caracterização de um empreendimento de impacto depende das especificidades locais e 

deve ser estabelecida em forma de lei, regulamentada pelo poder público municipal. 

Normalmente o Plano Diretor Municipal estabelece as diretrizes e ações estruturadoras para 

um desenvolvimento com qualidade, definindo as relações entre o uso e ocupação do solo e as 

infraestruturas urbanas presente e futuras das cidades. 
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Existem algumas leis complementares que derivam do Plano Diretor, responsáveis por regular 

as APGIs. Entre elas estão a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei de Parcelamento do Solo e 

os Códigos de Obras e de Posturas, com o Executivo Municipal coordenando o usufruto do 

solo urbano. Nas suas implantações, além do arcabouço legal, existem também, instrumentos 

institucionais, técnicos, políticos e sociais que dão suporte ao processo decisório. 

As legislações que regulam o território, sempre se preocuparam com os EIs no ambiente 

urbano construído e natural. Neste momento não havia a cultura de se ter uma discussão sobre 

o entorno das grandes intervenções capitaneadas pela gestão pública. Dessa forma, o 

Executivo de forma defensiva exigiu que os EIs, se adaptassem às diretrizes nos estudos de 

engenharia de tráfego existentes, muitos deles já superados. 

Foi criado na Empresa de Urbanização do Recife - URB, um departamento composto por uma 

equipe técnica especializada, para analisar as interferências no sistema viário. A URB foi 

reformatada enquanto órgão de planejamento, onde atualmente a Diretoria de Controle 

Urbano-DIRCON responde pelo licenciamento e a Diretoria de Urbanismo – DIRBAM junto 

com o Instituto Pelópidas Silveira – IPS, ficam responsáveis pelo planejamento macro. 

As APGIs não são consideradas como EIs, apenas enquadradas como geradoras de tráfego e 

mesmo assim, nas vias principais. Também não são enquadradas como projetos especiais 

exigindo apenas as recomendações da Gerencia de Operações de Projetos Viários – GOPV, 

não precisando passar pelo CDU. É feita uma análise do ponto de vista urbanístico, 

desconsiderando o memorial de impacto no tráfego e suas conseqüências na mobilidade. 

O estudo da viabilidade é muito importante. Vários conselheiros não são 
engenheiros, arquitetos, e se baseiam para sua análise e aprovação, na 
relatoria. Outra coisa, como é que um processo que ainda não passou pela 
regional pertinente, pode vir ao Conselho. Isso é um procedimento inviável, 
desgastante (conselheiro MDU/UFPE, 03/2011). 

Existe no processo um parecer da GOPV que recomenda ações mitigadoras. 
Pergunto: recomendação ou condicionamento deverá existir em qualquer 
projeto de impacto? Pois, no mesmo relatório, enquanto a GOPV recomenda 
ações mitigadoras, diz também, quando se refere às condições de acesso ao 
empreendimento, que não irá provocar problemas relevantes, por 
apresentarem volumes de tráfego baixo. [...] Vejo que hoje, a discussão no 
Conselho está sendo sobre trânsito, em nenhum momento, até agora, opina, 
se estamos de acordo ou não com as ações mitigadoras recomendadas pela 
GOPV (conselheiro CEF 02/2011). 
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Com as reformas administrativas dos sucessivos governos foi se consolidando o 

distanciamento entre o CDU e a GOPV. Dessa forma, as análises foram se limitando às 

diretrizes previstas para a infraestrutura consolidada e as interferências nas implantações dos 

EIs. As oportunidades de melhoria do entorno foram perdidas, em detrimento de diretrizes 

clássicas para o transporte individual, muitas delas hoje ignoradas por gestões avançadas. 

 

Qualquer empreendimento tem um grau de impacto específico, dependendo 
do nível do impacto, um não pagaria nada, outro ajeitaria uma calçada, um 
estudo, mas não simplesmente colocar todos na vala comum. Não tem 
critério nenhum, esse é o grande problema. O CDU é uma mesa de 
negociação (entrevistado nº 08). 

Não vi ainda apresentação neste Conselho do Plano de Mobilidade. Não 
tenho visto também, apresentações de projetos em elaboração. Quando são 
apresentados, estão concluídos. Os projetos públicos, as aberturas de ruas, 
deveriam ser apresentados no CDU. (...) Os projetos elaborados no gabinete 
têm que passar no CDU para contribuição. A questão da cobrança das ações 
mitigadoras é importantíssima, faz parte do poder público. Vamos cobrar 
posições. Para concluir, a parte do planejamento da cidade não está 
interligada ao Estado (conselheiro CDL/Recife, 03/2011). 

Não há como se tomar uma decisão concreta e definitiva nesta sessão com as 
informações evasivas apresentadas no parecer da CTTU sobre o impacto do 
empreendimento do trânsito do local, por falta de elementos necessários para 
uma conclusão (conselheiro OAB/PE, 02/2011). 

Existe uma concentração muito grande de pessoas nessa região. 
Recentemente a Prefeitura fez um trabalho na Av. Norte. Mas, quanto à 
questão tanto de dimensionamento das paradas de ônibus, quanto da faixa de 
pedestres, tem que haver capacidade de atendimento por parte das empresas 
de transportes coletivo. Gostaria de saber se houve alguma preocupação 
nesse sentido (conselheiro IAB/PE, 10/2009). 

 

As medidas mitigadoras estão quase sempre voltadas para complementação da malha viária, 

resultando em exigências para mitigar o impacto futuro no entorno. Essa é uma deficiência 

reconhecida pela Prefeitura, da incapacidade de realização das necessidades previstas em 

planos e projetos. Isso é claramente visível nos 30(trinta) processos analisados, que acataram 

medidas mitigadoras, onde apenas 5 (cinco) não possuem relação direta com o sistema viário. 
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QUADRO III – PERFIL DAS MEDIDAS MITIGADORAS (2002 a  2012) 

N ANO 

PROCESSO 

MEDIDA MITIGADORA 

01 2002 07.01943.5.02 VIÁRIO 

02 2003 07.27352.6.01 VIÁRIO 

03 2003 07.07480.7.02 VIÁRIO /PRAÇA 

04 2004 07.39619.9.03 VIÁRIO 

05 2005 07.77453.3.05 VIÁRIO 

06 2005 07.38015.0.04 VIÁRIO/$ 

07 2006 07.04599.8.05 VIÁRIO /TERRENO 

08 2006 07.86191.2.05 VIÁRIO 

09 2006 07.36190.0.04 VIÁRIO/COMPENSAÇÃO VERDE 

10 2007 07.05333.1.05 VIÁRIO/CONTROLE AMBIENTAIL 

11 2007 07.24465.5.06 $ DESAPROPRIAÇÃO 

12 2007 07.39770.3.06 PRAV/MÃO DE OBRA LOCAL 

13 2008 07.33554.5.07 URBANIZAÇÃO 

14 2008 07.24636.2.07 ESTACIONAMENTO 

15 2008 07.10161.5.08 PASSARELA DE PEDESTRES 

16 2009 07.04519.9.08 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM 

17 2009 07.04432.9.09 VIÁRIO 

18 2010 07.16414.2.08 VIÁRIO 

19 2010 07.20801.6.07 VIÁRIO 

20 2010 07.24123.7.03 CICLOVIA 

21 2010 07.27243.8.09 VIÁRIO 

22 2011 07.05138.0.10 ACESSIBILIDADE 

23 2011 07.50870.9.10 -VIÁRIO 

24 2011 07.32866.1.08 PRAÇA. 

25 2011 07.32675.1.08 VIÁRIO 

26 2011 07.50206.1.10 VIÁRIO. 

27 2011 07.79209.2.05 VIÁRIO 

28 2011 07.27318.8.09 VIÁRIO 

29 2012 07.03392.5.08 ACESSIBILIDADE 

30 2012 07.32728.8.08 VIÁRIO 

fonte: Secretária Executiva do CDU 
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Outros parâmetros deveriam ser ressaltados, considerando que os projetos são complexos, 

com interferências específicas nas diversas áreas da cidade, que possuem morfologias urbanas 

distintas. Embasados nesse argumento, existem divergências entre os conselheiros do CDU, 

onde uns acham que as ações mitigadoras devem ser exigidas apenas no entorno imediato do 

EI, enquanto outros defendem que possam ser realizadas em qualquer zona. 

 

Eu acho aparentemente, tudo muito pequeno e sem critérios. Vai desde ação 
tipo o supermercado EXTRA que teve que fazer intervenção significativa, 
enquanto o shopping Tacaruna vai dobrar de tamanho, não vai fazer 
praticamente nada e vai fazer uma área de estocagem interna, quando 
deveria fazer as alças de retorno, para não ter giro à esquerda (entrevistado 
nº 05). 

O CDU pode ser um instrumento de influencia e contribuição, através da 
determinação das ações de mitigação. No entanto, deve fundamentalmente, 
serem dirigidas para o local impactado relacionado com a implantação do 
empreendimento (Entrevistado nº12). 

Informo também ser de obrigação dos integrantes da CDU, conforme o 
artigo 11, III, do Regimento, requer informações, diligências e providências 
à Presidente do CDU e outras autoridades, para melhor desempenho de 
suas atividades. Portanto, adianto meu voto para requer um novo parecer, 
mais detalhado sobre o impacto de trânsito do projeto a ser apresentado 
(conselheiro OAB/PE, 02/2011). 

Concordo que para analisarmos qualquer projeto, temos que ter claro as 
decisões da legislação. Momento até de estudo do Conselho sobre a 
legislação pertinente. Pergunto: é anulando um projeto que vamos resolver o 
problema do trânsito? Ou devemos em outro momento discutir o sistema 
viário da cidade como um todo? Desta maneira, sem prejudicar o 
empreendimento, que não pode ser penalizado por uma situação que não é de 
sua competência (conselheiro SEC, 02/2011). 

 

Neste contexto, os conselheiros não possuem conhecimento técnico, e na maioria das vezes 

apenas reiteram o parecer dos analistas. Sendo assim, algumas construtoras consideram a 

CCU como instancia competente para análise dos Empreendimentos de Impacto, sendo 

desnecessária a tramitação no CDU, alegando que o Conselho não possui capacidade técnica 

para determinar as diretrizes mitigadoras. 

Quase sempre, os processos encaminhados à CCU, são remetidos anteriormente à assessoria 

técnica da DIRURB, onde é elaborada uma síntese, com o objetivo de facilitar a compreensão 

pelos seus membros. Posteriormente a assessoria técnica da CCU emite um parecer sobre o 
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impacto na paisagem natural e construída, onde as suas recomendações são encaminhadas 

para análise e deliberações do CDU. 

 

Por conta de toda essa dinamização econômica e que gente vive, todo grande 
empreendimento tem um impacto significativo de conviver coma a forma da 
cidade se desenvolver, na questão urbanística principalmente. Mas, em 
alguns momentos as restrições da lei inviabilizam qualquer tipo de negócio. 
Acho que tem leis, só que estas leis estão se arrastando para serem 
cumpridas e a gente precisa facilitar para que elas sejam cumpridas, para que 
a cidade tenha de fato uma consciência de sustentabilidade e pratique isso. 
Por exemplo, você tem uma unidade de conservação da natureza que tem um 
nível de restrição tão grande que você não pode fazer nada. Para isso é 
preciso mudar a lei, e para ser mudada é no CDU esse fórum de discussão. É 
isso que o CDU devia fazer (entrevistado nº03). 

Mostrar para o Empreendedor que é importante fazer uma coisa que ele não 
estava obrigado legalmente, não é tarefa fácil. Sem dúvida acho que a gente 
precisa melhorar, apesar de ter avançado muito na unificação das leis e 
preciso aperfeiçoar do ponto de vista de você ter um cruzamento da LUOS 
com a legislação ambiental de uma forma mais eficiente (entrevistado nº10). 

A lei pede 30 vagas e tem 60 querendo estacionar, por isso supermercado de 
bairro não precisa de estacionamento, só para carga e descarga, o usuário vai 
empurrando o carrinho. As ações mitigadoras devem ser focada nas 
calçadas, na acessibilidade, na melhoria do paisagismo e você como gestor 
que fazer isso e esbarra na lei, que exige vagas de estacionamento que não 
resolve (entrevistado nº10). 

Você tem alguns EIs que não impactam no viário, onde o resultado da 
análise de viabilidade apontava que não existia nenhum impacto viário. Por 
isso, nesse caso a medida mitigadora foi de caráter social, com a capacitação 
e geração de emprego, exigindo que um percentual da mão de obra fosse da 
comunidade local (entrevistado nº14). 

 

A legislação vigente recomenda um trâmite especial para os EIs que exige a tramitação pela 

CCU e CDU. No entanto, as construtoras ressaltam que a análise dos seus projetos pelo CDU, 

frequentemente na pauta, prejudica seu segmento empresarial. Dessa forma, estão sempre 

justificando seus empreendimentos a partir da capacidade de promover o desenvolvimento 

para a cidade, ressaltando o potencial da geração de emprego e renda. 

 

Teve um caso que por conta das restrições legais, você não podia ter um 
supermercado maior dentro da ZEIS, que ia beneficiar o próprio morador da 
comunidade. Se antigamente o supermercado não queria chegar ao subúrbio 
ou área mais carente, hoje tem interesse pela capacidade de compra da classe 
C e D tornou o cara mais exigente. Não vai ser a bodega que vai atender as 
necessidades e os interesses deles (entrevistado nº11). 



62 
 

 
Os questionamentos sobre os EIs geram mais polêmica que a discussão em torno do 

planejamento macro do Recife. Isso ocorre em função do aumento da entrada de processos e 

também dos entendimentos diferenciados sobre a caracterização destes empreendimentos. 

Diante dessa fragilidade aparente, em caso de indeferimento, os projetos podem ser 

reapresentados, iniciando uma nova discussão. 

 

É importante que não esqueçamos que a LUOS prevê os requisitos que 
estabelecem os condicionantes que definem o que é um empreendimento de 
impacto. Infelizmente ela limita ao lote a definição de EI, devendo ser 
mudada, visto que impacto gerado por determinadas intervenções não se 
restringem ao terreno. (Entrevistado nº 04). 

Quanto à inversão do processo para análise de projeto de impacto pelo 
Conselho, para que isso aconteça, é preciso que esteja muito claro que, 
mesmo vindo ao primeiro momento para uma avaliação, o processo tem que 
retornar ao Conselho para sua análise final, com sua aprovação. A vinda 
inicial ao Conselho pode ter um lado benéfico, mas vejo também, uma 
dificuldade grande de operacionalização. Não sei como deveríamos 
proceder, pois sabemos que existem projetos de impacto maiores, ou 
menores, provocando um impacto significativo à cidade. Talvez fosse 
interessante acontecer a primeira consulta, apenas aos projetos de maior 
impacto (conselheiro MDU/UFPE, 03/2011). 

Existe uma discussão antiga na Prefeitura sobre o entendimento de 
empreendimento de impacto. Sabemos que, por exemplo, um 
empreendimento como uma loja de Conveniência poderá acarretar mais 
impacto de vizinhança do que um Shopping Center (conselheiro URB, 
08/2003). 

Se a CCU encaminhou ao CDU é porque se trata de um projeto de impacto e 
o Conselho na sua discussão, diz não ser empreendimento de impacto; 
jamais compreenderei. A segunda coisa diz respeito à interpretação do que 
venha a ser um projeto de impacto (conselheiro UFPE/MDU, 08/2003). 

 

Os responsáveis pelos EIs têm a compreensão da necessidade de legitimação junto à 

sociedade civil. Dessa forma, os empreendimentos são apresentados quase sempre, 

enfatizando o desenvolvimento a geração de empregos. Por isso, o CDU ampliou as medidas 

mitigadoras, recomendando ações de caráter ambiental e social, visando uma boa interface 

entre as novas intervenções e a ambiência urbana consolidada na localidade. 

Na visão dos representantes do movimento popular, nesse momento é ofertada uma 

oportunidade de realizar suas reivindicações. O argumento da geração de emprego se 

transforma em mantra pelos empreendedores, passando a ser um componente de relevância na 
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aprovação dos EIs. Dessa forma, a maioria dos segmentos representados no CDU concorda 

com os benefícios defendidos, minimizando as exigências de mitigação dos impactos.  

 

O CDU deve atuar de forma abrangente, pensando em todas as implicações 
no desenvolvimento da cidade e seus impactos sociais. Neste sentido, os 
grandes empreendimentos sempre contribuem com o aumento da geração de 
emprego e renda (Entrevistado nº14). 

Observo que o projeto em pauta dará acesso à compra pelo assalariado. Não 
estou acostumado a ver um empreendimento deste nível, voltado para uma 
classe econômica mais baixa. Uma grande oportunidade (conselheiro CUT, 
07/2007). 

Não poderemos deixar uma área desta, com mais de 28 mil metros 
quadrados, sem uso. Não tem sentido. No caso específico deste 
empreendimento, irá gerar vários empregos, diretos e indiretos (conselheiro 
IAB, 09/2005). 

Somos de parecer favorável à aprovação do empreendimento, ressaltando os 
benefícios socioeconômicos produzidos pelo empreendedor, na medida em 
que praticamente será duplicada a oferta de empregos diretos, bem como o 
atendimento a uma demanda latente de atividades de lazer e entretenimento 
no território de abrangência do Shopping (conselheiro URB, 08/2003). 

Quero também externar meu sentimento favorável ao empreendimento, 
principalmente pelas questões ecléticas do bairro, de geração de emprego e 
renda e pela chance da sustentabilidade do Bairro (conselheiro ADEMI, 
08/2003). 

 

Juridicamente, as medidas mitigadoras são determinadas para compensarem os impactos 

negativos dos EIs. Englobam os impactos causados nos ambientes naturais e construídos ou 

inda na infraestrutura urbana consolidada. Como forma de garantir as concretizações das 

recomendações, os empresários se responsabilizam através de documentos legais, para a 

execução de ações que minimizem o impacto das intervenções. 

 

O mais importante é ter o entendimento do empreendedor de uma forma 
geral, que ele de fato como potencial gerador de impacto, ele precisa atender 
algumas exigências para fazer seu EI, pois ele precisa fazer algo para a 
cidade (entrevistado nº01). 

Hoje mais do que nunca, tá no entendimento do empreendedor, que ele faz 
aquilo mesmo sabendo que vai ter um custo. Ele acredita que é o papel para 
com a cidade, e ao mesmo tempo, que é o melhor para a cidade e melhor 
para o seu empreendimento (entrevistado nº03).  

A gente enxerga algumas necessidades dentro do dinamismo da cidade de 
você melhorar a preservação e poder ampliar as possibilidades do ponto de 
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vista ambiental, levando o poder público a ter interesse naquele 
empreendimento privado (entrevistado nº11).  

 

Nos últimos anos os conselheiros passaram a ampliar a abrangência das medidas mitigadoras 

para os projetos de EIs. Hoje o CDU não se restringe às ações físicas, acrescentando 

recomendações de caráter social, causando polêmica em torno de diretrizes desta natureza, 

questionando inclusive a sua legalidade. Durante um período a SAJ se posicionou contrária à 

exigência da execução de ações sociais na aprovação dos projetos. 

 

O projeto atendeu todas as exigências legais. Minha preocupação é quanto à 
mobilidade. E também, caso haja a remoção da população existente na área 
colada ao empreendimento, que seja feita respeitando a habilidade da 
população, que vive da pesca. A proteção do rio é imprescindível 
(conselheiro CUT/PE, 06/2012). 

O empreendedor tem que se preocupar também, com a função social no 
momento da instalação do seu empreendimento. É claro que, em função 
disso, a Prefeitura não pode se desincumbir de suas obrigações. Ao vir para o 
Conselho os empreendimentos de impacto têm como objetivo estabelecer 
coisas além do que está previsto na legislação (conselheiro SAJ, 12/2005). 

Como medida mitigadora ao projeto, proponho melhorias no sistema viário, 
no entorno do empreendimento como todo e, nas ruas [...] Considerando as 
calçadas, a arborização, e os equipamentos urbanos da região. Outra 
benfeitoria seria um processo de capacitação dos moradores do centro, 
região dos Coelhos, Santo Amaro, Santo Antônio e São José em parceria, 
por exemplo, com a CDL (conselheiro CJC, 11/2004). 

Aproveito o momento para pedir uma oportunidade de trabalho, no momento 
da construção, como também, posteriormente para os integrantes do 
Movimento Nacional de Luta pela Moradia e os do Fórum do Prezeis 
(conselheiro PREZEIS, 11/2004). 

Na análise do processo, o conselheiro relator do CDU solicitou a construção 
de uma praça na comunidade [...]. Não sei se isso virou uma norma ou foi 
uma iniciativa isolada do conselheiro. Pergunto se não deveríamos criar um 
mecanismo que ficasse estabelecido ação de inclusão social (conselheiro 
UFPE/MDU, 07/2003).  

 

É natural que os impactos dos empreendimentos devem ser minimizados pelas diretrizes das 

medidas mitigadoras, e a aceitação do empreendimento depende das recomendações serem 

efetivadas. No entanto, os interesses distintos e as desigualdades do domínio técnico 

prevalecem nas deliberações do CDU, tornando impossível se fazer uma avaliação a partir de 

indicadores, dos impactos gerados sobre a infraestrutura urbana consolidada. 
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Considerando que o empreendimento está classificado como de impacto, a 
GOPV recomenda o desenvolvimento e implantação de uma ação social, a 
ser definida pela Secretaria de Controle, Desenvolvimento Urbano e Obras – 
SCDUO, tendo em vista, que no momento esta Gerencia não tem projeto 
viário com implantação prevista para o entorno (conselheiro SPPODUA, 
05/2010). 

Hoje, na análise desse empreendimento, sinto uma amarração a algumas 
coisas, esquecendo que o empreendimento irá fornecer um grande 
quantitativo de vagas, beneficiando inclusive os jovens, com o primeiro 
emprego. Minimizando a grande falta de emprego na nossa cidade. Por esta 
razão, creio que deveríamos ser um pouco mais acessíveis (conselheiro 
CUT/PE, 10/2009). 

 

Ao mesmo tempo, existem brechas nas legislações que possibilitam artifícios arquitetônicos, 

para que alguns projetos não sejam enquadrados como EIs. Dessa forma, as medidas 

mitigadoras recomendadas não são suficientes para minimizar todo o impacto, pois as ações 

previstas em lei não definem limites. O CDU refém de interpretações técnicas, sem critérios 

predeterminados, propõe as medidas mitigadoras consideradas oportunas para cada caso. 

 

Para mim não deveria constar como recomendação, e sim, como exigência. 
Porque quando se diz: cumprir com o quantitativo de vagas de acordo com 
os parâmetros estabelecidos pela legislação, não é uma recomendação. É 
uma exigência da própria lei (conselheiro CJC/ABONG, 10/2009). 

A dificuldade de interpretação é pelo fato do processo ser mutante. Eram 
dois prédios, com a fusão, passou a ser um só. Quanto à parte das 
recomendações da CTTU, para ser bem objetivo, algumas coisas, 
obrigatoriamente terão que existir. Por isso, não vejo como ação mitigadora. 
De tudo que foi citado, no meu entendimento, a ação mitigadora é a abertura 
da Rua Fundição. Se não for feita, o empreendimento não funcionará 
(conselheiro ACP, 10/2009). 

 

As análises dos Empreendimentos de Impacto não são feitas considerando o planejamento 

macro da cidade, não existindo uma análise da infraestrutura instalada no entorno. Ao mesmo 

tempo, nenhum outro órgão regulador, prevê medidas mitigadoras complementares. Apenas a 

administração municipal determina as diretrizes e elas não necessariamente têm relação com 

as demais infraestruturas urbanas, como saneamento, drenagem e arborização. 

 

Não existem parâmetros no CDU, são dois pesos e duas medidas, gerindo o 
pontualmente, sem definição de critérios. Falta capacidade técnica de muitos 
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relatores, independentemente do nível social e do segmento representado 
(entrevistado nº18). 

Tenho batido desde a primeira ocasião que estive aqui, no CDU, que como 
Empreendimento de Impacto falta parecer da DIRMAM e da DIRURB, 
sobre o impacto de vizinhança e impacto de meio ambiente. A Prefeitura não 
pode desconhecer a Lei (conselheiro CJC/ ABONG, 12/2012). 

 

As medidas mitigadoras foram pensadas como forma de eliminar o impacto do 

empreendimento na infraestrutura existente. Hoje são basicamente de impactos de tráfego, em 

diretrizes viárias de planos superados que determinam as ações que devem ser realizadas para 

mitigar o impacto do empreendimento no tráfego. Em casos raros, apontam medidas relativas 

ao ambiente natural ou construído remetendo a análise da DIRMAM ou o Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 

 

Na instalação de EIs na cidade, onde existe mais conflito é no sistema viário, 
causando impacto no trânsito e na drenagem. Dependendo da qualidade 
técnica dos projetos e das propostas de medidas mitigadoras, a população 
também é beneficiada, por não ser incomodada (entrevistado nº 10). 

O empreendimento de impacto é de extrema importância para a cidade. 
Desde que a iniciativa privada compartilhe com o poder público, os conflitos 
para sua instalação. O poder público tem outras prioridades que não estão 
naquele momento naquele local (entrevistado nº12). 

 

No entanto, na maioria dos casos, as recomendações viárias apenas incrementam os EI, 

orientando ações que seriam de obrigação do empreendedor. A administração pública, apenas 

se exclui de executar a infraestrutura demandada pelo empreendimento. Ou seja, o 

empreendimento apenas absorve as suas necessidades, sendo beneficiado por diretrizes que 

não mitigam o impacto gerado no entorno do empreendimento, onde ás vezes, até aumentam 

o caos urbano nas áreas de intervenções.  

 

Na verdade, por ele estar a margem do rio, está enquadrado no Setor de 
Sustentabilidade Ambiental, por esta razão, é obrigado a fazer o PRAV. Na 
realidade, não deixa de já ser uma ação mitigadora, para o meio ambiente, e 
não para o sistema viário. Quanto a execução desse PRAV, o local será 
escolhido pela Secretaria do Meio Ambiente, mas, pode ficar como sugestão 
do CDU, que parte do PRAV seja nessa área verde apresentada, respeitando 
a atividade pesqueira realizada no local, pois não existem habitações 
(conselheiro DIRURB, 06/2012). 
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O parecer do processo analisado anteriormente solicitou modificação de 
trânsito. No processo, ora, em análise, na Rua do Chacon, primeiro: não 
consta apenas uma escola, e sim, duas. Atualmente esta rua já é um caos. 
Com um empreendimento desse porte, será um caos maior ainda 
(conselheiro MDU/UFPE, 02/2011). 

Meus 25 anos de função pública me fizeram ter certeza da morosidade da 
ação do poder público, que chega sempre atrasada, a reboque. O prazo 
previsto para a inauguração do shopping é de 2 anos, devendo a Via Mangue 
está concluída antes desta data, sob o risco da implantação do shopping 
provocar um colapso no sistema viário de acesso a zona sul da cidade. (...) 
Minha preocupação também é com o impacto que o empreendimento trará 
ao seu entorno, uma área que não precisa de indutor de ocupação. O projeto 
arquitetônico é magnífico, mas deveria ser implantado em outro local da 
cidade, pois este é totalmente inadequado. Em relação às ações mitigadoras 
hoje apresentadas, para mim não são suficientes. Talvez, a construção de 
uma terceira ponte, ou mesmo uma via metropolitana desse o suporte 
necessário ao impacto a ser gerado (conselheiro CREA/PE, 05/2010). 

 

As premissas das medidas mitigadoras não têm qualquer relação com a dimensão física do 

empreendimento, onde às vezes acontece de não ser feita nenhuma exigência para 

determinados projetos. Ao mesmo tempo, o meio ambiente, embora condicionante e 

condicionado pela política urbana, é tratado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente – 

COMAM, não fazendo parte das preocupações e articulações pertinentes ao CDU. 

 

As ações mitigadoras são pontuais e fora do sistema de planejamento, onde 
sempre o beneficiado é o impactante, não existe nem caso de equilíbrio. Os 
técnicos que dialogam, tem pouco poder sobre os empresários. Emprego não 
é impacto, “deseconomia” e poluição sim. (entrevistado nº09) 

O uso, não importa qual, poderá ocasionar transtorno. O empreendimento em 
análise, de uso empresarial, poderia causar transtorno, se aquela rua tivesse 
todas as casas voltadas para o beco. Como não é o caso, a CCU entendeu que 
o alargamento do Beco do Cardin, com a calçada apenas do lado do 
empreendimento, minimizaria. Para não causar transtornos àquelas pessoas 
que, moram nas três casas, é que tentamos equacionar, criando um meio 
termo, com acessibilidade para aqueles que já moram no local, como para o 
empreendimento que será instalado. E assim, não trazer maiores transtornos 
para a cidade (conselheiro DIRURB, 06/2012). 

Sobre a acessibilidade, o que precisa ser feito é uma política de manutenção 
da cidade toda. Não beneficiando só os bairros onde as pessoas de maior 
poder aquisitivo moram. Os transtornos da cidade não são só devido ao 
número de carros. O que falta à cidade é a fiscalização do cumprimento da 
legislação. (conselheiro FIJ, 02/2011). 

Vejo com muita preocupação um grande empreendimento como este, num 
Corredor já bastante saturado. No projeto em discussão, o sistema de 
drenagem no local já é bastante complicado. Outro entrave, além do trânsito. 
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Por esta razão, proponho que seja apresentada uma solução em Projeto, do 
impacto referente ao volume diário que será transferido para o espaço 
público, com objetivo de reter todo o volume d’água produzido pela chuva 
(conselheiro SSP, 12/2008). 

 

A maior parte das medidas mitigadoras é focada em construção de acesso ou melhoria viária 

para o empreendimento causador do impacto, associado em alguns casos, com uma ação de 

inclusão social. Em outros momentos são solicitadas as implantações de vias já projetadas 

para a malha viária da cidade, até então, não realizadas pela administração municipal. Dessa 

forma, os Eis não mitigam seus impactos, apenas fazendo compensações impostas pela 

administração pública, sem critérios ou premissas de um planejamento macro. 

QUADRO IV - PROJETOS COM AÇÕES MITIGADORAS – ANOS: 2002 a 2012 

ANO 
PROCESSO 

RESPONSÁVEL 
RPA 

ENDEREÇO MEDIDA MITIGADORA 

2002 07.01943.5.02 

 

TRAMITADO 
CDU: 

20/12/2002 

Moura Dubeux 04 Construção de 
um 
habitacional 
Multifamiliar.  

Rua Real da 
Torre, 705- 
Torre 

Pavimentação/Alargamento da Rua Galvão 
Raposo - Madalena 

2003 07.27352.6.01 

 

TRAMITADO 
CDU: 

14/02/2003 

Asa Branca 
Mineral LTDA 

Antônio Catarino 
S. Filho p/ 

Schincariol 

02 Rua SD 9411 - 
Guabiraba 

Após a execução da via de acesso interna ao 
lote, doação ao Município do trecho 
compreendido entre o limite do terreno e o 
trecho de interseção com a Rua Padre Mosca 
com adequação do seu traçado. Projeto 
executivo – Prefeitura.   

 

2003 07.07480.7.02 

 

 

TRAMITADO 
CDU 

20/06/2003 

Campus 
Universitário - 
UNIVERSO 

06 Av. 
Mascarenhas 
de Morais, 
Lote 5, onde 
existiu o 
imóvel 2159 - 
Imbiribeira 

- Pavimentação da Rua do Frigorífico e da Rua 
Sílvio Delmar Hollenbach, entre a Rua do 
Frigorífico e a Av. Mascarenhas de Morais 
completando a quadra.  Condicionando a, 
pavimentação, à desocupação dessas vias pela 
Prefeitura do Recife.   

- Construção de uma praça na comunidade 
denominada Bola na Rede. 

 

2004 07.39619.9.03 

 

TRAMITADO 
CDU: 

CARREFOUR 06 Rua Francisco 
Correia de 
Morais, gleba 
A1 – 
Imbiribeira 

I - Construção de alças no Viaduto Tancredo 
Neves; 

II – Construção de pista de rolamento; 

III – Pavimentação da Rua Francisco Correia de 
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27/02/2004 Moraes, com a Av. Des. José Neves; 

IV – Alargamento da Av. Des. José Neves; 

V – Pavimentação de trecho da Rua Carlos 
Pereira Falcão, com vistas a viabilizar a 
implantação de um binário viário.  

2005 07.77453.3.05 

 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

16/09/2005 

23/09/2005 

Companhia 
Brasileira de 
Distribuição – 
CBD 
(Supermercado 
EXTRA) 

 

04 Rua Benfica, nº 
715, Madalena 

- Alargamento da Rua Benfica. 

 - Readequação do girador da AV. Abdias de 
Carvalho, em frente ao Sport. 

2005 07.38015.0.04 

07.38014.4.04 

07.38016.7.04 

 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

07/12/2005 

 

 

Shopping Plaza 
Casa Forte 

03 Rua João 
Santos Filho, 
255 – Casa 
Forte 

1 – Repasse à Prefeitura no valor de R$ 
400.000,00 – Serviços de pavimentação e 
drenagem da Rua Leopoldo Bezerra Cavalcanti.  

2 – Execução de todos os passeios públicos das 
áreas objeto de intervenção com acessibilidade a 
portadores de deficiência física conforme 
normas da ABNT. 

3 – Adequação de traçado geométrico e 
melhorias na pavimentação e drenagem da Rua 
João Tude Melo.  

4 - Execução de um trecho de ligação da rua Dr. 
João Santos Filho com a Avenida 17 de Agosto 
com a correção do greide de interseção das vias. 

5 – Execução de melhoramento de sub-base e 
base, pavimentação e drenagem da Rua Dr. João 
Santos Filho, na margem lindeira e de todos os 
novos trechos.  

6 - Execução de melhorias na pavimentação do 
loop de quadra apontado no novo plano de 
circulação da área pela Lemos Torres e execução 
das obras de adequação de traçado geométrico 
nos canteiros e na Praça Jornalista Francisco de 
Queiroz. 

7 – Demolição e reconstrução do meio-fio/linha 
d’água, de todos os trechos referidos neste TC.  

8 – Remanejamento e implantação da vegetação 
necessária. 

9 – remanejamento das redes e tubulações de 
distribuições das concessionárias.  

2006 07.04599.8.05 

 

WALL MART 
Brasil/Bompreço  

06 Rua Gregório 
Caldas, esquina 
com Av. Recife 

1- Doação sem ônus para o primeiro 
compromitente da área de 17.449,60m² do 
imóvel. 
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TRAMITAÇÃO 
CDU: 

07/04/2006 

 

 

– Areias  2- Alargamento da pista para criação de faixas 
auxiliares garantindo a acessibilidade ao 
empreendimento. 

3- Execução de todos os passeios públicos das 
áreas, objeto de intervenção contemplando área 
de desaceleração de veículos e tratamento de 
acessibilidade a portadores de deficiência física.  

2006 07.86191.2.05 

 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

07/04/2006 

05/05/2006 

Hospital Jaime da 
Fonte 

 

 

03 Reforma e 
ampliação do 
Hospital 

Rua das 
Pernambucanas 
– Graças 

- Recuo da guarita de acesso ao 
empreendimento, criando área de estocagem de 
veículos; 

- Pavimentação da Travessa do Jacinto através 
do Projeto Nossa Rua, com antecipação do 
IPTU. 

2006 07.36190.0.04  

07.65358.0.05 

07.65357.4.05 

 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

18/08/2006 

Bureau Jurídico 
LTDA 

(Faculdade 
Mauricio de 
Nassau) 

03 Rua Guilherme 
Pinto, 

Rua Dr. 
Osvaldo Lima,  

Rua Betânia 

Graças 

1-Transferência parcial do coeficiente 
construtivo do lote 02, destinado às salas de aula 
da Faculdade, constante do processo nº 
07.65357.5.05, a ser computado no lote nº 02 da 
Rua Betânia onde será construído o Edifício 
Garagem, conforme projeto arquitetônico 
aprovado pela CCU e pelo CDU.  

2 – Realizar o acesso de entrada de veículos pela 
Rua Betânia, relativamente ao edifício garagem; 

3 – Registrar, em cartório, Termo de Permuta, da 
faixa de interesse deste Município, por índices 
urbanísticos, nos termos do parecer jurídico nº 
06/2005, datado de 08/06/205 ASS/SEPLAM; 

4 – Implantação da via denominada Radial 4, no 
trecho compreendido entre o limite do lote que 
faz esquina com a Rua Osvaldo Lima, no qual 
será edificado o Edifício Garagem, até o ponto 
de encontro com a Av. Joaquim Nabuco. 
Incluindo as ações de pavimentação, 
esgotamento sanitário, iluminação, sinalização, 
drenagem e demais serviços necessários à 
implantação da via, com exceção das 
desapropriações; 

5 – Proceder à revitalização e/ou implantação da 
área verde e recomposição da vegetação outrora 
retirada, em atendimento ao que preceitua a Lei 
nº 16.243/96, com as alterações efetuadas pela 
Lei nº 16.930/03.   

2007 07.05333.1.05 

 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

PMPAR S/A 06 Construção de 
um Centro 
Cultural 
(JCPM 
Cultural) 

Rua Alameda 
das Hortênsias, 

- As expensas do empreendedor.  Ações de 
recapeamento das vias Guarabira, s/d 9261, 
Soldado Sinésio de Aragão, além da execução 
das obras de pavimentação e drenagem da Rua 
Alamedas das Hortênsias até a Av. Dom João VI 
que além de garantir o acesso ao 
empreendimento, funcionará como suporte para 
melhoria da acessibilidade aos conjuntos 
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02/03/2007 

 

 

 

esquina com a 
Rua Guarabira 
e Av. Dom 
João VI – Boa 
Viagem 

habitacionais vizinhos. 

- Pelo empreendedor, o compromisso de 
monitoramento, preservação e conservação da 
área de mangue inserida no terreno. 

- Alienação através de permuta ou doação em 
favor do município da área que compreenderá a 
faixa de rolamento do traçado geométrico da via 
Costeira Sul.    

- Responsabilidade de monitoramento, e 
preservação do manguezal existente no interior 
do terreno do empreendedor, bem como as 
demais exigências definidas pela Diretoria de 
Meio Ambiente, que passam a fazer parte 
integrante desse relatório. 

- A execução das obras de recapeamento, 
pavimentação e drenagem das vias já citadas.  

2007 07.24465.5.06 

 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

25/05/2007 

CONDOMÍNIO 
DOS EDIFÍCIOS 
GUILHERME 
PONTES E 
MARGARIDA 
PONTES 

03 Avenida 17 DE 
Agosto, 2483 - 
Monteiro 

O Condomínio dos Edifícios Guilherme Pontes e 
Margarida Pontes, terá que repassar à Prefeitura 
do Recife o valor de R$ 300.000,00, para a 
indenização e remoção dos ocupantes dos leitos 
projetados da Rua Tapacurá. E, a execução da 
pavimentação da mesma via pela Prefeitura, 
devendo os recursos aqui referidos serem 
encaminhados de forma específica para o Fundo 
do Prezeis.  

2007 07.39770.3.06 

 

 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

25/05/2007 

 

 

 

HOPE – 
ESPERANÇA 
LTDA 

01 Alteração 
durante a obra 
do Centro de 
Diagnóstico  

Rua Francisco 
Alves nº 455, 
Ilha do Leite 

 

1 - Apresentação de plano/projeto de 
revitalização e/ou implantação de área verde 
plantio de vegetação – PRAV numa 
Revitalização e/ou implantação da Área Verde – 
PRAV, numa área equivalente ao dobro do 
terreno, de acordo com as exigências da Lei 
Municipal nº 16.243/96, com alterações 
advindas pela Lei nº 16.930/03; 

2 - Execução do PRAV antes o término da 
construção do novo empreendimento, como 
condição para a expedição e deferimento do 
ACEITE-SE; 

3-Remembrar os lotes de sua propriedade para o 
lote 22 – A, conforme apresentado na planta de 
locação constante do processo, antes do final da 
obra e da expedição do ACEITE-SE; 

4 - Absorver um percentual de mão-de-obra 
local na construção do empreendimento. 

2008 07.33554.5.07 

 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

19/09/2008 

PMPAR S/A 06 Rua General 
Mac Arthur, nº 
302 - 
Imbiribeira 

a). Urbanização da Rua João Murilo de Oliveira; 

b). Melhoria na pavimentação e sinalização das 
ruas Moises C. de Oliveira e Sgto. Sílvio de 
Macêdo; 

c). Execução do paisagismo e iluminação da 
futura “praça”; 
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 d). Adição de semáforo no cruzamento da Av. 
Gal. Mac Arthur com a Rua Sgto. Sílvio de 
Macêdo; 

e). Complementação do binário Antônio 
Falcão/Félix de Brito (ligação da BR 101 à praia 
de Boa Viagem); 

f) Execução de obras viárias para ligação das 
ruas Henrique Capitulino e Min. Nélson Hungria 
para possibilitar a criação do binário com a Rua 
Francisco da Cunha; 

g). Requalificação Urbana das avenidas Antônio 
Falcão e Gal. Mac Arthur e a implantação de 
uma ciclovia bidirecional no bordo da calçada 
ligando a atual ciclovia da Av. Boa Viagem à 
ciclovia projetada da Av. Marechal Mascarenhas 
de Morais; 

h). Garantir o espaço no lote para a criação de 
“baia“ para embarque e desembarque de ônibus, 
fora da pista de rolamento da Av. Gal. Mac 
Arthur; 

i). Tratar paisagisticamente as áreas verdes 
públicas previstas no loteamento. 

2008 07.24636.2.07 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

28/11/2008 

EXTRA BOM 01 Rua Barão de 
Itamaracá - 
Espinheiro 

- Alugar terreno para garantir acesso pela Rua 
Conselheiro Portela 

2008 07.10161.5.08 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

28/11/2008 

CAVALCANTI 
EMPREENDIME
N-TOS LTDA 

06 Av. Antônio de 
Góes - Pina 

- Construção de Passarela na Av. Herculano 
Bandeira, Pina. Em parceria, Prefeitura do 
Recife e a Empresa Cavalcanti 
Empreendimentos LTDA. 

2008 07.33508.3.07 
07.16414.2.08 
07.33507.7.07 
07.33506.0.07 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

12/12/2008 

Empreendimento 
Habitacional e 
Misto  

06 Antiga Fábrica 
da Bacardi, 
Pina  

- A ser definida pela Prefeitura, com a aprovação 
do CDU 

2009 07.04519.9.08 

 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

13/03/2009 

ÂMBAR 
EMPREENDIME
NTOS SPE LTDA 

04 Rua Dona Inês 
Corrêa de 
Araújo, 5666 - 
Caxangá 

- Pavimentação e drenagem da Rua D. Inês C. de 
Araújo; 

- Recuperação da pavimentação da Rua Pedro 
Ernesto até a Rua Vicente Zírpoli. 
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2009 07.33554.5.07 

NOVA 
TRAMITAÇÃO 
CDU  

28/08/2009 

PMPAR S/A 06 Rua General 
Mac Arthur, nº 
302 - 
Imbiribeira 

a). Urbanização da Rua João Murilo de Oliveira; 

b). Melhoria na pavimentação e sinalização das 
ruas Moises C. de Oliveira e Sgto. Sílvio de 
Macêdo; 

c). Execução do paisagismo e iluminação da 
futura “praça”; 

d). Adição de semáforo no cruzamento da Av. 
Gal. Mac Arthur com a Rua Sgto. Sílvio de 
Macêdo; 

e). Complementação do binário Antônio 
Falcão/Félix de Brito (ligação da BR 101 à praia 
de Boa Viagem); 

f) Execução de obras viárias para ligação das 
ruas Henrique Capitulino e Min. Nélson Hungria 
para possibilitar a criação do binário com a Rua 
Francisco da Cunha; 

g). Requalificação Urbana das avenidas Antônio 
Falcão e Gal. Mac Arthur e a implantação de 
uma ciclovia bidirecional no bordo da calçada 
ligando a atual ciclovia da Av. Boa Viagem à 
ciclovia projetada da Av. Marechal Mascarenhas 
de Morais; 

h). Garantir o espaço no lote para a criação de 
“baia“ para embarque e desembarque de ônibus, 
fora da pista de rolamento da Av. Gal. Mac 
Arthur; 

i). Tratar paisagisticamente as áreas verdes 
públicas previstas no loteamento. 

2009 07.04432.9.09 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

29/10/2009 

CONTAX 01 Rua da 
Fundição – 
Bairro de Santo 
Amaro 

- Prolongamento da Rua da Fundição; 

- Retorno próximo a Praça Gov. Arthur Lima 
Cavalcanti 

2010 07.16414.2.08 

07.33506.7.07 

07.33507.7.07 

07.33508.3.07 

 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

28/05/2010 

PMPAR S/A 

Shopping Rio Mar 

06 Av. República 
do Líbano - 
Pina 

ASPECTO 1: QUANTO AO 
CARREGAMENTO DA VIA MANGUE   

1- Elaborar projeto completo da 3ª faixa na 
ponte Paulo Guerra, iniciando a obra a partir do 
equipamento público, denominado como 
Mirante, até o acesso ao Rio Mar Shopping. 
2- Alargar a av. República do Líbano em 
aproximadamente 3,50 m, garantindo a 3ª faixa 
na Via Mangue. 
3- Concluir a 1ª etapa da Via Mangue (Rua 
Cacilda / Rua das Oficinas / Rua Manoel de 
Brito).; 
4- Doar ao Município terreno com 13.000 
m², no bairro Pina, para construção de conjunto 
habitacional da Via Mangue. 
5- Elaboração de projeto de edificação de 
píer para atividades de pesca artesanal dos 
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moradores da Comunidade Beira-Rio, no bairro 
Pina. 
ASPECTO 2: QUANTO AO SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLETIVO 

6- Executar via de contorno do 
empreendimento, com largura prevista de 11,5 
m, compatibilizando-a com o loteamento. 
7- Relacionado ao item 06, firmar escritura 
pública entre o Rio Mar Shopping e o 
Município, até a data do Habite-se, de servidão 
de passagem por tempo indeterminado, no trecho 
entre a av. República do Líbano até a Rua 
Amador Bueno, iniciando seu traçado pela área 
lindeira à Bacia do Pina. 
8- Requalificar as ruas Amador Bueno e 
Dirceu Veloso Toscano de Brito, com largura de 
15 m e 20 m, respectivamente. 
ASPECTO 3: QUANTO À REDE VIÁRIA 
DE PEDESTRES E CICLISTAS 

9- Compatibilizar a ciclovia da Via Mangue 
com os acessos ao Rio Mar Shopping. 
10- Instalar passarela de pedestres sobre a Via 
Mangue. 
11- Implantar projeto de sinalização viária 
horizontal e vertical e compatibilizar a 
sinalização de orientação e destino existente no 
entorno do empreendimento com os novos usos 
apresentados, de acordo com o CTB. 

2010 07.20801.6.07 

07.20160.3.07 

 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

09/07/2010 

Queiroz Galvão 

 

04 Ruas 
Demócrito de 
Sousa Filho e 
Arlindo 
Gouveia. 
Madalena 

- Elaborar o projeto executivo para eliminação 
de giro a esquerda (Av. Norte x Rua General 
Abreu e Lima), construção de pontilhão para 
transposição do canal às margens da Av. 
Agamenon Magalhães; - Desobstrução da Rua 
Couto Magalhães no trecho compreendido entre 
os imóveis n.º 56 e 555; - Realização de ações 
que visem à melhoria do tráfego das Ruas Iapú e 
Boa Vontade. 

2010 07.24123.7.03 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

09/07/2010 

Queiroz Galvão 01 Av. Rosa e 
Silva com 
Ricardo 
Hardmam.  
Tamarineira 

- Ciclovia ligando Parque da Jaqueira ao Parque 
da Tamarineira. 

2010 07.27243.8.09 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

17/12/2010 

Rio Ave 

 

01 Av. Agamenon 
Magalhães. 
Ilha do Leite 

- Estudo de tráfego nas áreas entre as Ruas dos 
Coelhos, São Gonçalo, Santa Cruz e Av. Conde 
da Boa Vista e Rio Capibaribe (solução que 
melhore o tráfego local). 

 

2011 07.05138.0.10 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

18/02/2011 

DALLA NORA 
Engenharia 

03 Rua do 
Chacon, 278 
Poço da Panela 

 

- Implantação da sinalização de tráfego; 

- Dotar os passeios públicos, no entorno 
acessíveis. 

2011 07.50870.9.10 Paulista Praia 
Hotel- Luis 

06 Rua 
Compositor 

- Acessibilidade na quadra onde o 
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TRAMITAÇÃO 
CDU: 

18/02/2011 

Guilherme Pontes Ataulfo Alves 
– Boa Viagem 

empreendimento está localizado; 

- Interligar as ruas Ataulfo Alves a Heiji Gemba; 

- Acesso com portão de 5,0 m de largura. 

 

2011 07.32866.1.08 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

17/06/2011 

Casa Grande 
Engenharia 

01 Av. Rosa e 
Silva, 1204 - 
Aflitos 

-Doação de R$ 260.000,00 para recuperação da 
Praça Parnamirim.  

2011 07.32675.1.08 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

22/07/2011 

CONIC 06 Rua Bruno 
Veloso – Boa 
Viagem 

- Abertura da Rua Bruno Veloso – trecho entre 
as ruas Agenor Lopes e Cel. Anísio Rodrigues 
Coelho; 

- Abertura da Rua Bruno Veloso para o Canal do 
Jordão; 

- Criação do binário – Agenor Lopes com Anísio 
Rodrigues Coelho. 

2011 07.50206.1.10 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

21/10/2011 

Moura Dubeux 01 Av. Agamenon 
Magalhães, 
1286, 
Espinheiro 

- Prolongamento da Rua Cel. José Martins, 
favorecendo a ligação entre a Rua Frígio Lima e 
Rua Dr. Fernando Allain, com desapropriação.  

- Realização de obras quanto à acessibilidade na 
Rua Coronel José Martins – Espinheiro: 
execução de rampa com a demolição do passeio 
existente, retirada de meio-fio, regularização do 
terreno, rampas tipo 1, piso tátil de alerta, tela de 
sinalização, meio-fio novo e remoção de 
metralhas.   

- Melhoria da geometria da concordância entre a 
via local da Av. Agamenon Magalhães com a 
Rua Dr. Fernando Allain. 

2011 07.79209.2.05 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

16/12/2011 

Interessado: João 
Eduardo da Fonte 
Queiroz 

05 Habitacional 
multifamiliar. 
Av. Prefeito 
Lima Castro, 
Ilha do Retiro 

Depósito em fundo específico para 
“implantação” de sistema viário no entorno da 
Ilha do Retiro / Ilha do Zeca, no valor 
correspondente ao orçamento do traçado 
proposto pela GOPV. 

2011 07.27318.8.09 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

16/12/2011 

Globo 
Comunicação e 
Participação S/A 

01 Rua da Aurora 
– Santo Amaro 

Depósito em fundo específico no valor de R$ 
500 mil para colaborar com a abertura da Rua 
Fundição.  

2012 07.03392.5.08 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

30/03/2012 

Elias Francisco de 
Oliveira 

Com. Varejista do 
Gênero 

01 Av. Rui 
Barbosa, onde 
existiu o nº 551 

Requalificação da calçada de toda quadra, 
tornado-a acessível e com o Projeto aprovado na 
CPA.  
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Alimentício  

2012 07.32728.8.08 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

27/04/2012 

Rio Ave 
Investimentos 
LTDA 

01 Rua Francisco 
Alves, lote 18-
A, quadra III - 
Ilha do Leite. 

Depósito no valor de R$ 400.000,00, no Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano, para a 
implantação da 3ª parte da Av. Beira Rio, 
ligação com a Praça Miguel de Cervantes. 

2012 07.17617.6.10 

TRAMITAÇÃO 
CDU: 

27/04/2012 

MODERNO 
EMPREENDIME
N-TOS LTDA.  

01 Rua Esperanto, 
lote 18-B – Ilha 
do Leite 

Contribuição a definir  o valor para a 
implantação da 3ª parte da Av. Beira Rio, 
ligação com a Praça Miguel de Cervantes. 

fonte: Secretária Executiva do CDU 

 

Outro problema enfrentado pela administração municipal é a ausência de instrumentos legais, 

de acompanhamento das medidas mitigadoras, após a implantação dos EIs. Após a conclusão 

das obras, não existe nenhum mecanismo formal de monitoramento ou avaliação dos impactos 

gerados. Esta função é executada informalmente da estrutura existente de controle urbano, 

gerenciada pela DIRCON, e às vezes informalmente pela URB. 

 

Solicito que toda vez que existir uma ação mitigadora, o empreendedor 
mantenha contato com a URB/Recife, para que a Empresa acompanhe a 
realização da obra. [...] Sinto falta em relação às ações mitigadoras 
sugeridas, do prazo para realizações, implantações. É importante que ela 
fique vinculada, talvez, à licença de construção (conselheiro URB, 02/2011). 

Temos que aproveitar estas oportunidades e olhar para nossa cidade com 
muito carinho. De fato, temos uma série de problemas que devem ser vistos, 
como a fiscalização por parte da Prefeitura, no cumprimento das ações 
mitigadoras. Cito a faculdade Mauricio de Nassau, que não atendeu às ações 
mitigadoras impostas, e funciona normalmente (conselheiro CDL/Recife, 
03/2011). 

 

A fiscalização ocorre para que sejam autorizadas as licenças, enfrentando dificuldades para 

exigir o cumprimento das deliberações. A verificação da execução das medidas mitigadoras é 

feita com a obra construída, não havendo o acompanhamento destas ações, durante a 

construção. O pior acontece, quando a recomendação é de caráter social ou ambiental, onde a 

fiscalização é feita pelas respectivas secretarias, com estrutura operacional menor que a da 

DIRCON, sem uma interface plena com o CDU 
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QUADRO V– FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE MEDIDAS MITIGAD OSRA 

 

fonte: Lei nº. 16.176/96 – Art. 62 

 

De maneira contínua, assim vem sendo realizado o processo de expansão e adensamento do 

solo urbano, sem uma verdadeira interveniência por parte da população ou dos seus 

representantes considerados oficiais. As administrações públicas da cidade do Recife nas 

últimas quatro décadas têm sido reféns da regulação do mercado imobiliário, sem 

protagonismo algum na definição de diretrizes a curto, médio e longo prazo. 

Dessa forma, as Administrações Públicas Municipais vão operando por inércia, ou pautadas 

pelas urgências inerentes a qualquer assentamento urbano, formal ou informal. Sem um 

planejamento que considere as diversas temáticas de forma integrada e considerando o devido 

território que a Região Metropolitana exige, o Recife vem se consolidando sem ter uma 

compreensão global do seu futuro.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSÃO 

5.1. Aspectos Positivos e Negativos 

Os estudos dos Empreendimentos de Impacto - EIs possuem um grande potencial de 

contribuição para o fortalecimento do debate sobre as administrações públicas das metrópoles 

contemporâneas. As interferências que estas intervenções exercem, direta e indiretamente no 

espaço público e na população, possibilitam uma ampla discussão sobre as gestões públicas e 

o futuro das cidades, bem como, a participação da sociedade civil. 

A literatura disponível é ainda incipiente quanto aos conceitos e caracterizações dos EIs e os 

seus diversos enquadramentos, além da sua dimensão física. A ênfase maior ainda se dá na 

caracterização de atividades potencialmente geradoras de impacto viário. É preciso observar 

as suas consequências na qualidade do ambiente urbano consolidado, o que exige uma 

abordagem ampliada para a definição das medidas mitigadoras. 

Neste contexto, o CDU conseguiu inserir um limitado controle social nas grandes 

intervenções urbanas, podendo ser visto como um espaço democrático de disputa política, 

demonstrando a importância da participação da sociedade civil. Mesmo assim, tem suas 

fragilidades, visto que existe uma significativa dependência do Executivo Municipal, que 

possui um maior poder para arregimentar os setores sociais e deliberar sobre os mesmos. 

Apesar da constante confusão em torno do entendimento da sua função, o CDU é um dos 

poucos conselhos setoriais no Recife que continua funcionando plenamente. É um órgão 

governamental cujas deliberações são resultantes de discussões feitas com as várias 

representações da sociedade civil. No entanto, é explícita a defesa de interesses específicos de 

cada setor, sem o domínio dos papéis exercidos para uma verdadeira construção coletiva. 

Os resultados obtidos nesse trabalho constataram que as medidas mitigadoras indicadas pelo 

CDU, apresentam deficiências. Não representam a solução para a minimização dos impactos 

gerados, e na maioria das vezes, só beneficiam o empreendimento causador do impacto. Os 

EIs licenciados na última década mostram que a maioria implicou negativamente na qualidade 

de vida da cidade, não atendendo aos princípios do desenvolvimento local sustentável. 

As medidas mitigadoras não irão promover a prevenção, diminuição e ou compensação de 

impactos ambientais negativos à coletividade. Portanto, precisamos refletir sobre a garantia da 
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qualidade de vida, os direitos e os deveres para com o meio ambiente, reunindo condições 

favoráveis ao desenvolvimento individual e social das presentes e futuras gerações. Para que 

isso aconteça, é necessário que os EIs atuem de modo compatível com a preservação 

ambiental equilibrada, o que poderá não ocorrer diante dos resultados obtidos até agora. 

Dessa forma, a qualidade das ações mitigadoras para os empreendimentos de impacto, 

dependerá essencialmente, de um bom roteiro para a elaboração dos estudos iniciais 

recomendados (EIA e RIMA). Atualmente o CDU, sem critérios pré-determinados, limita-se a 

ações pontuais, distanciando-se de uma discussão da cidade desejada, quando deveria 

estabelecer padrões para as definições das medidas, que refletisse na qualidade dos projetos. 

5.2. Considerações Finais 

A pesquisa constatou que o CDU não atende plenamente as premissas legais que 

fundamentaram a sua criação, o qual não exerce a função de instância deliberativa sobre as 

interferências no ambiente urbano. Enquanto isso, as medidas mitigadoras se confundem entre 

o aspecto da compensação do elemento causador do impacto, ou o seu beneficiamento 

indireto, devido à exigência da uma infraestrutura necessária para o seu funcionamento. 

O CDU enquanto referência oficial do exercício de uma gestão democrática possui uma 

atuação frustrante com o predomínio da função consultiva em detrimento da deliberativa ou 

propositiva. As deliberações nas temáticas que lhe dizem respeito são limitadas 

frequentemente pela fragilidade em relação ao Executivo Municipal, jamais tendo a 

oportunidade de exercer o seu papel com plenitude. 

É urgente a necessidade de mudança de paradigma das administrações públicas, no que se 

refere ao enfrentamento das transformações dos contextos urbanos consolidados. As grandes 

intervenções deveriam discutir a obrigatoriedade da integração com um projeto maior de 

cidade, minimizando os impactos sobre a população envolvida. Quanto maior a credibilidade, 

associada a uma concepção integrada de cidade do futuro, suas justificativas se ampliariam, e 

suas contribuições positivas seriam multiplicadas. 

Apesar da importância dos conselhos, como instrumentos de democratização da gestão 

pública, existem outros meios de participação da sociedade. Isto pode corrigir o 

distanciamento existente entre o CDU e a sociedade, agravada pela falta de publicidade das 

decisões, o que dificulta cobranças, e contribui para a pouca visibilidade junto à sociedade. 



80 
 

Como conseqüência, possui uma pouca legitimidade associada à reduzida participação da 

população, onde o planejamento macro inda permanece fora da agenda oficial. 

Os espaços de interface pública e privada podem ser estabelecidos em fóruns de entidades, 

nas redes sociais, bem como nas plataformas de projetos dos setores organizados da sociedade 

civil, ou até mesmo nos debates e proposições espontâneas. As sociedades vivenciam hoje um 

ambiente de expectativas para um novo relacionamento com o Estado, discutindo 

horizontalmente os temas de interesse coletivo, numa convivência democrática plena. 

O CDU possui pouca capacidade propositiva, restrito às demandas pontuais referentes à 

análise dos Empreendimentos de Impacto, pois não possui influência sobre os projetos 

estruturadores da cidade. Dependente da pauta governamental, não apresenta propostas para a 

criação de novos programas, planos ou projetos, exercendo o papel de co-analista de projetos 

especiais, deixando de lado a discussão sobre a cidade desejada pela população. 

O CDU pode ser uma das instâncias mais importantes de planejamento do Recife, pois possui 

uma boa origem jurídica, precisando ser revisto e reformulado, para não perder o espaço de 

poder. Precisa reverberar com a sociedade com transparência, ela concordando ou não com os 

resultados. Os processos deveriam ser disponibilizados nas redes sociais, onde a população 

poderia potencializar os segmentos de representação, garantindo os ganhos para a cidade. 

De maneira velada as medidas mitigadoras são utilizadas como instrumento de mediação na 

aprovação dos EIs. Mesmo sendo previstas na legislação, a disposição de realização dessas 

ações pelos empresários, facilita a aprovação dos projetos. Dessa forma, em determinados 

momentos, permanece uma postura clientelista numa conjuntura de cumplicidade permanente 

alimentada tanto pela sociedade civil como pela Administração Pública Municipal. 

No entanto, as diretrizes propostas na sua maioria são ineficazes, na indicação de 

compensações técnicas, com ações que não passam de cumprimento compulsório legal. 

Portanto, não deveriam ser recomendadas como medidas mitigadoras, pois são simples 

obrigações que do empreendedor. Normalmente, as diretrizes das medidas mitigadoras, 

apenas servem de incremento do entorno imediato ao empreendimento impactante. 

É preciso a definição de parâmetros de acordo com a dimensão de cada empreendimento. 

Deveria existir um modelo de apresentação de relatoria com a exigência de abordagem 

mínima como contexto e características do EI, entre outros condicionantes de relevância. Ao 

mesmo tempo, para o CDU ser efetivamente democrático precisaria ter uma escala de 
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revezamento entre os relatores, que hoje são escolhidos pelo poder público a partir de 

interesses específicos em cada processo. 

Nunca existiu uma avaliação quanto à eficácia dessas ações propostas, onde as análises de 

perdas e as diretrizes para compensações são baseadas em diagnósticos inadequados. Vale 

salientar a não incorporação de propostas dos grupos sociais afetados, na fase de formulação 

do EIA e RIMA, refletindo-se em proposição de medidas que não significam a solução para a 

mitigação dos impactos gerados na localidade. 

Ao mesmo tempo não se tem conhecimento de estudos sobre os impactos de tais intervenções, 

após o término e pós-ocupação das mesmas. Se análises são feitas para mitigar impactos do 

empreendimento, pouco se discute sobre a justificativa da prioridade que os mesmos recebem, 

bem como, os efeitos reais das medidas mitigadoras para os EIs, e seus benefícios 

estruturadores para o entorno e sua relação com o resto da cidade. 

Os condicionantes das diretrizes mitigadoras têm servido como elemento de mediação se 

caracterizando quase que como uma parceria público-privada. O particular executa ações, 

ditas de interesse público, para ter o seu empreendimento instalado, e ao mesmo tempo é o 

maior beneficiado. Enquanto isso o CDU questiona os limites e possibilidades dos 

condicionantes, porém, continua exercitando os mesmos procedimentos. 

Os EIs são compreendidos por muitos como a apropriação indevida por grupos minoritários, 

com impactos de difícil mitigação e compensação, bem como, a apropriação política de seus 

resultados e a construção de imagens falsas de uma cidade inclusiva. Por outro lado, outros 

enxergam como a oportunidade de recuperação e renovação de áreas degradadas e ou 

subutilizadas, podendo ser viabilizados novos espaços de uso coletivo. 

É necessário o debate sobre EI, inserindo seus reflexos, numa política de planejamento urbano 

macro, com o protagonismo da administração pública municipal pensando a cidade e a 

sociedade. Atualmente, a maioria das grandes intervenções é discutida a partir de suas 

características arquitetônicas, ambientais e orçamentárias, onde as medidas mitigadoras são 

pontuais e insuficientes nas contribuições pra melhoria plena da ambiência urbana. 

Ao se ter como pano de fundo as experiências de gestão participativa nas cidades brasileiras 

de grande porte, percebe-se os desafios das administrações públicas municipais. Com a crise 

de governança consolidada nas últimas duas décadas, é fundamental repensar a relação entre o 
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poder público e a iniciativa privada, bem como, as novas alternativas de parcerias possíveis, 

em um contexto de globalização e fragmentação territorial e econômica. 

Nas últimas cinco décadas, as administrações públicas acumularam problemas estruturadores, 

com as cidades voltadas para atender as demandas do automóvel individual, o que exige uma 

revisão dos paradigmas no planejamento das políticas públicas urbanas. A reflexão atual 

aponta para a humanização como solução para o resgate da qualidade da ambiência urbana, 

perdida com o culto exagerado ao carro. Isso faria com que as medidas mitigadoras 

contemplassem menos o sistema viário, reconquistando o usufruto do espaço público. 

Recife possui diversas áreas residuais com alto potencial de dinamização urbana local. No 

entanto, existe uma resistência e falta de interesse do empreendedor de trabalhar nessas áreas 

por conta das restrições existentes. Ao mesmo tempo, a gestão pública não tem capacidade de 

manutenção, resultando em áreas degradadas. Por isso é preciso buscar um equilíbrio maior 

de forma que se possibilite uma ocupação inclusiva e sustentável. 

Não é necessário transferir a responsabilidade desses espaços para a iniciativa privada, mas é 

importante ter algum instrumento de gestão, que faça com que o interesse para ocupar essas 

áreas seja feito com projetos inteligentes, sem impacto na infraestrutura consolidada. Fazendo 

o empreendedor incorporar nas intervenções as responsabilidades sociais e ambientais, bem 

como, os cuidados com as consequências na acessibilidade e mobilidade. 

Os EIs deveriam fazer parte de uma discussão global de cidade, considerando a sua 

capacidade de alavancar mudanças positivas, quando planejados corretamente. Esta pesquisa 

não pretende esgotar o tema estudado, porém, sua reflexão é oportuna devido ao aumento da 

demanda por esses empreendimentos. Ressaltamos aqui os riscos para a qualidade de vida 

urbana, inerentes ao adensamento das metrópoles brasileiras, entre elas Recife. 
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ANEXOS 

 

Anexo I - REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

 

 

PREFEITURA DO RECIFE 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E AMBIENTAL 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIMENTO INTERNO 
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

(Aprovado pelo Decreto nº 16.940/95 – Diário Oficial do Recife, 31/03 de ¼ de 1995, Pág.03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RECIFE, ABRIL 1995 
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CAPÍTULO I - DA NATUREZA E OBJETIVO 
 
 
Art.1º - O Conselho de Desenvolvimento Urbano - CDU - instituído pela Lei Orgânica do Recife 

(LOR) e disciplinado pelas Leis Municipais nº 15.735, de 21 de dezembro de 1992 e 15.945, 
de 26 de agosto de 1994, órgão institucional de participação paritária  entre o Poder 
Municipal e a Sociedade Civil, tem por objetivo deliberar, no âmbito do Poder Executivo, 
nos processos de elaboração  atualização,  acompanhamento, avaliação e controle do Plano 
Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife (PDCR) e da Lei de Uso e Ocupação  do 
Solo (LUOS). 

 
Parágrafo Único - As expressões Conselho de Desenvolvimento Urbano, Lei Orgânica do 
Recife, Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade da Recife e Cidade do Recife serão  
referenciadas neste Regimento, respectivamente, pelas siglas CDU, LOR, PDCR e pela 
palavra MUNICÍPIO. 

  
Art. 2º - O CDU,  vinculado à Secretaria  de  Planejamento,  Urbano e Ambiental do Município, 

integrará  o Sistema de Planejamento Municipal, juntamente com os Conselhos Setoriais 
previstos na LOR e no PDCR. 

 
Art. 3º - No exercício  de sua competência legal, o CDU observar  os princípios gerais estabelecidos 

na LOR e no PDCR, bem como as normas constitucionais, legais e regulamentares 
pertinentes  à questão  urbana.   

 
 

CAPÍTULO  II - DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 
 
 
Art. 4º - O CDU é composto de 28 (vinte e oito) conselheiros sendo 14 (quatorze) representantes do 

Poder Municipal e 14 (quatorze) representantes da Sociedade Civil assim distribuídos: 
 
 
I  - DO PODER MUNICIPAL: 
 
a) titular da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente; 
b) titular da Secretaria de Finanças; 
c) 1 (um)  representante  da  Comissão  de  Obras  e  Urbanismo  da  Câmara de Vereadores do Recife; 
d) 8 (oito) representantes da Municipalidade a serem indicados pelo Prefeito do Município, sendo 

1(um) obrigatoriamente, Secretário Municipal; 
e) 1 (um) representante  da Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife - 

FIDEM;  
f)  1 (um) representante da Caixa Econômica Federal - CEF; 
g) 1 (um) representante   da Universidade Federal de Pernambuco , Mestrado de Desenvolvimento 
Urbano --MDU/UFPE. 
 
 
II  - DA SOCIEDADE CIVIL 
 
a) 01 representante do Fórum do PREZEIS; 
b) 04 (quatro) representantes de associações comunitárias e não governamentais; 
c) 05 (cinco) representantes de conselhos  profissionais e sindicatos; 
d) 04 (quatro) representantes de  entidades vinculadas às classes produtoras. 
 
 
§1º- Os representantes da Sociedade Civil agirão por conta da mesma como mandatários. 
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§2º - São membros natos do CDU: Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental, o 
Secretário Municipal de Finanças e o representante da Câmara de Vereadores do Recife 

§3º - A cada conselheiro titular corresponderá um suplente que o substituirá nas suas faltas e 
impedimentos. 

§4º -  O suplente do Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental será o seu substituto 
legal. 

§5º - Os conselheiros titulares e suplentes  serão designados por ato do prefeito Municipal, a quem 
compete destituir os representantes do Município. 

§6º - As entidades da Sociedade Civil a que se referem as alíneas “b, “c” e “d”, do inciso II do “caput” 
deste artigo, serão definidas na forma estabelecidas no art. 35 deste Regimento. 

§7º- Com exceção   dos membros natos, perderão o mandato os conselheiros que descumprirem  as 
suas obrigações definidas neste Regimento. 

 
 
Art. 5º - O CDU terá  a seguinte estrutura organizacional: 
 

I  - Presidência, composta de um  Presidente e  um  vice-presidente; 
II  - Pleno, composto de todos os conselheiros; 
III  - Câmaras Setoriais; 
IV  - Secretaria Executiva; 
V  - Colégio dos Representantes do Município; 
VI – Colégio dos Representantes da Sociedade Civil. 

 
§ 1º - O  Presidente   do  CDU  será    o  Secretário  Municipal  de  Planejamento Urbanismo e Meio 
Ambiente e o vice-presidente seu substituto legal. 
 
§ 2º - As  Câmaras  Setoriais  serão  formadas  pelos  conselheiros do CDU, titulares ou suplentes, com 
exceção do Presidente e do Vice-Presidente do referido Conselho. 
 
§ 3º - A distribuição dos  conselheiros  para   integrarem  as  Câmaras  Setoriais far-se-á  de forma 
democrática em reunião do pleno, designada para esse fim. 
 
§ 4º  - A  Secretaria   Executiva   do   CDU   ser    exercida   pela  Secretaria Municipal de 
Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, designada neste Regimento pela sigla SEPLAM; 
 
§ 5º - O  Colégio de Representantes do Município é constituído de conselheiros representantes da 
Municipalidade com assento no CDU. 
 
§ 6º - O  Colégio de Representantes da Sociedade Civil é constituído dos representantes das entidades 
civis com assento no CDU. 
 
 

CAPÍTULO III - DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES DO CDU 
 
 
Art.  6º - Compete  ao CDU, em  sua  composição  plena,  além das atribuições que lhe foram 

conferidas pela Lei Orgânica do Município do Recife (LOR) e pelo Plano Diretor de 
Desenvolvimento da Cidade do Recife (PDCR), as seguintes: 

 
I -  Exercer  as  funções  de   controle,  acompanhamento  e   avaliação  do   PDCR, 

formulando proposições para sua revisão e atualização; 
II -  Fixar  padrões  complementares  quanto  aos  aspectos   sociais   e econômicos desejados 

para o desenvolvimento integrado do MUNICÍPIO; 
III-  Fixar, à  vista  das  propostas  das  suas  Câmaras  Setoriais,  metas anuais para o alcance 

dos padrões desejados de desenvolvimento; 
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IV- Apreciar os instrumentos componentes do modelo urbanístico necessário ao processo de 
desenvolvimento econômico, social e ambiental do MUNICÍPIO antes de sua aprovação 
pelas autoridades municipais competentes; 

V- Acompanhar  e   avaliar  a execução   da  Lei  de  Uso  e  Ocupação do Solo, formulando 
proposições para sua revisão e atualização; 

VI - Fiscalizar a aplicação  e a gerência  do  Fundo  de  Desenvolvimento Urbano; 
VII- Supervisionar o funcionamento do Fórum da Cidade do Recife; 
VIII- Decidir    sobre   a    aprovação    de    projetos    que     interessem    ao desenvolvimento 

urbano, inclusive quanto à criação de programas de urbanização e de zonas especiais. 
IX - Apreciar os  relatórios  de  execução  dos  órgãos  operadores   dos serviços  urbanos e das 

ações públicas a que se referem os artes. 103 e 171, do PDCR;  
X - Aprovar  relatórios  de  impacto  ambiental,  econômico  e   social  na implantação de 

conjuntos habitacionais com mais de 500 unidades, e memorial justificativo de 
empreendimentos de impacto definidos no art. 39 do PDCR; 

XI- Aprovar  a desativação ou transferência, total ou parcial de equipamentos institucionais, 
propostas pelas Câmaras Setoriais, e pela Comissão Especial de Acompanhamento do 
Plano de Uso e Ocupação do Solo ou Sucessora.  

XII- Sugerir   estudos,   políticas   e   providências   relacionadas   com   o desenvolvimento 
urbano do Município; 

XIII- Opinar   sobre   estudos   e   projetos  que  lhe  sejam  submetidos  pelo executivo 
municipal, inclusive matérias urbanísticas relativas à Região Metropolitana; 

 
XIV – Convocar, na  forma prevista na LOR e no PDCR, o Prefeito e qualquer Secretário 

Municipal, para informações ou esclarecimentos, bem assim, relatórios da atuação do 
poder público municipal; 

XV– Assessorar o executivo municipal no equacionamento  de questões administrativas, 
financeiras e legais, que julgue relevantes para o desenvolvimento harmônico do 
Município; 

XVI - Propor e discutir, juntamente com os Conselhos Setoriais do município, o Fórum da 
Cidade do Recife,  a Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental e o Prefeito 
Municipal, metas para orçamento e os programas setoriais;  

XVII –Participar na elaboração, atualização, controle e acompanhamento do Plano Plurianual 
Orçamentário do Município, na forma prevista no PDCR; 

XVIII- Convocar,  na  forma  prevista  na  LOR  e  no  PDCR,  o  Prefeito   e qualquer 
Secretário Municipal, para informações ou esclarecimentos, bem como, solicitar 
relatórios da atuação do poder público municipal; 

XIX- Opinar sobre o Regulamento Geral dos Serviços Urbanos proposto pelo executivo 
Municipal;; 

XX - Manter  articulação  com  os  Conselhos  Setoriais  e  outros   agentes   do  Sistema de 
Planejamento do Município, visando o funcionamento harmônico do Sistema; 

XXI -Outras atribuições que lhe forem deferidas por lei ou regulamento  e, ainda, pelo Prefeito 
Municipal. 

 
Parágrafo Único - No exercício de suas atribuições, o CDU atuar  em estrita observância às  
normas legais e regulamentares vigentes. 

 
 
Art.7º - As Câmaras Setoriais  de  Desenvolvimento    Econômico (CDE) do Desenvolvimento Social 

(CDS) atuarão nas seguintes áreas temáticas: 
 
 

I – CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 
 

a. Política municipal de desenvolvimento econômico e seus instrumentos; 
b. Política municipal de desenvolvimento urbano e seus instrumentos; 
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c. Defesa do consumidor; 
d. Abastecimento; 
e. Infraestrutura básica e equipamentos institucionais; 
f. Meio ambiente; 
g. Outras que lhe forem atribuídas pelo Pleno do CDU. 

 
 

II – CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 
 
a. Educação; 
b. Saúde; 
c. Habitação; 
d. Segurança pública; 
e. Justiça e cidadania; 
f. Trabalho e ação social; 
g. cultura e lazer; 
h. Serviços urbanos; e 
i. Outras que lhe forem atribuídas pelo Pleno do CDU. 

 
 
§ 1º -  São atribuições da Câmara de Desenvolvimento Econômico CDE: 
 

I. elaborar e encaminhar ao Pleno do CDU projetos relativos às questões temáticas de 
sua área de competência; 

II.  analisar  as matérias que lhe sejam submetidas pela presidência  do CDU, antes de sua 
aprovação pelo Pleno; 

III.  definir comissões temáticas compostas por representantes do Município e da 
Sociedade Civil, para análise das matérias que lhe forem submetidas; 

IV.  analisar, sob a ótica econômica e financeira os relatórios, de execução encaminhados 
ao CDU pelos órgãos públicos a  que se referem os art. 103 e 171 do PDCR; 

V. opinar, quando provocada ou por iniciativa própria, sobre propostas de isenções 
tributárias a setores empresariais, emitido juízo de valor quanto à efetiva utilidade da 
medida em relação ao conjunto da comunidade; 

VI.  propor a fixação de padrões complementares orientadores de programas e ações para o 
desenvolvimento do MUNICÍPIO, bem como as metas anuais para o alcance dos 
padrões desejados de desenvolvimento; 

VII.  emitir parecer, previamente, aos projetos e empreendimentos que envolvam impacto 
nos aspectos econômicos de desenvolvimento urbano; 

VIII.  examinar as propostas de transferência total ou parcial de equipamento nas áreas 
institucionais, juntamente com a Câmara de Desenvolvimento Social (CDS); 

IX.  analisar, sob a ótica econômica, os projetos submetidos à decisão do CDU que, direta 
ou indiretamente, possam interferir no desenvolvimento urbano ou econômico do 
Município; 

X.      apresentar, anualmente, ao Pleno do CDU ou quando solicitada, estudo de avaliação 
sobre o desempenho da economia urbana; 

XI.  outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Pleno ou pelo Presidente do CDU. 
 
§ 2º -  São atribuições da Câmara de Desenvolvimento Social  CDS: 
 

I. elaborar e encaminhar ao Pleno do CDU projetos relativos às questões temáticas de sua 
área de competência; 

II.  analisar as matérias que lhe sejam submetidas pela presidência do CDU, antes de sua  
aprovação pelo Pleno; 

III.  definir comissões temáticas compostas por representantes do Município e da Sociedade 
Civil, para análise das matérias que lhe forem submetidas; 
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IV.  analisar relatórios produzidos pelo Sistema de acompanhamento das expectativas da 
Sociedade Civil (SIAC), na forma prevista no PDCR; 

V. propor ao Pleno do CDU a adoção de medidas que objetivem o desenvolvimento social do 
MUNICÍPIO; 

VI.  apreciar, quando aos aspectos, as matérias submetidas ao CDU; 
VII.  analisar, sob a ótica de desenvolvimento social, os relatórios de execução dos órgãos 

operadores dos serviços urbanos e ações públicas a que se referem os arts. 103 e 171, do 
PDCR; 

VIII.  formular propostas e sugestões para melhor eficiência dos agentes públicos envolvidos 
com o desenvolvimento social do MUNICÍPIO; 

IX.  participar,  juntamente com a Câmara de Desenvolvimento econômico (CDE), das 
propostas de fixação dos padrões desejados de desenvolvimento do MUNICÍPIO, bem 
como das propostas de transferência de equipamentos nas áreas institucionais; 

X. encaminhar ao Pleno do CDU, anualmente ou quando solicitada, estudos e relatórios de 
avaliação sobre os reflexos das ações implantadas pelo Poder Público Municipal, no 
tocante aos aspectos que envolvem o desenvolvimento social do MUNICÍPIO; 

XI.  outras atribuições que lhe sejam  conferidas pelo Pleno ou pelo Presidente do CDU. 
 

§3º - Os  componentes  das  Câmaras  Setoriais  escolherão  entre  si,   um conselheiro que exercerá  as 
funções de coordenador dos trabalhos e atividades das Câmaras, competindo-lhe designar relatores das 
matérias submetidas às Câmaras e, bem assim, convocar, através da Secretaria Executiva, as 
respectivas reuniões. 
 
§4º - Representantes das Prefeituras Municipais da região Metropolitana e de órgãos públicos federais 
e estaduais, atuantes no MUNICÍPIO poderão participar das Câmaras Setoriais como observadores, 
exclusivamente com direito a voz, conforme previsto na Lei 15.735/92. 
 
Art. 8º - À Presidência do CDU compete: 
 

I -  presidir as reuniões do CDU; 
II - providenciar   a   pauta   das  reuniões  do  Pleno  e  a   convocação  dos conselheiros; 
III - assinar as deliberações do Pleno, zelando pelo seu cumprimento; 
IV - representar  o  CDU   em   suas    relações    com    terceiros,    podendo  delegar essa 

atribuição a outro conselheiro; 
V - distribuir   às   Câmaras   Setoriais  as  matérias  sujeitas  à  apreciação,   análise e decisão 

do CDU; 
VI - indicar,  quando  necessário,  relator  das  matérias   referidas  no  inciso anterior, fixando 

prazo para o respectivo relatório; 
VII - constituir  comissões  ou  grupos  de  trabalho para  estudo  de  matérias especiais, por 

iniciativa própria ou por solicitação das Câmaras Setoriais; 
VIII - determinar  a   realização   de   diligências   solicitadas   pelas   Câmaras Setoriais, para 

o melhor desempenho de suas atribuições; 
IX - convidar, por iniciativa própria ou proposta de qualquer das Câmaras Setoriais, 

especialistas ou pessoas interessadas na questão urbana, para expor matérias de relevante 
interesse para o desenvolvimento urbano ou participar das reuniões do Pleno, como 
observadores; 

X - solicitar à Secretaria Executiva do CDU, por iniciativa própria ou por solicitação das 
Câmaras Setoriais, o assessoramento técnico ao estudo de matéria e à realização de 
pesquisas que interessem … questão urbana, para o melhor desempenho das atribuições 
do CDU. 

 
Art.9º  - À Secretaria Executiva compete: 
 

I - proporcionar  todo  apoio  técnico  e  administrativo   necessário  ao   funcionamento do 
CDU; 
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II - proceder à seleção das matérias de competência do CDU, submetendo-a à aprovação da 
Presidência; 

III - receber e registrar a correspondência dirigida ao CDU e respondê-la, em articulação com a  
Presidência; 

IV - distribuir às  Câmaras  Setoriais,  por  determinação  da  presidência,  as matérias de 
interesse do CDU; 

V - organizar  as  pautas  das  reuniões  e  convocar  os   conselheiros,   em articulação com a 
Presidência; 

VI - secretariar as  reuniões  plenárias,  lavrando  as  respectivas  atas,  bem como proceder à 
redação das deliberações tomadas pelo Pleno; 

VII - proceder  à  publicidade  das   deliberações,   na   forma   prevista   neste Regimento, para 
efeito de eficácia jurídica; 

VIII - organizar e manter atualizado o registro e o  arquivamento  de  todos  os documentos de 
interesse do CDU, especialmente as deliberações, os pareceres e estudos produzidos pelo 
Pleno e pelas Câmaras Setoriais; 

IX – promover a execução dos trabalhos mecanográficos e computadorizados necessário ao 
desempenho das atividades do CDU; 

X - elaborar e  submeter  ao  Pleno,  anualmente,  o  relatório  de  atividades desenvolvidas pelo 
CDU; 

XI  -promover a realização de estudos e pesquisas e, bem assim assessoramento técnico, quando 
solicitado pela Presidência; 

XII - outras atribuições que  lhe  forem  conferidas  pela  Presidência  ou  pelo Pleno do CDU; 
 
Parágrafo Único - A Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente (SEPLAM) designará  
um servidor, para responder pelas atribuições da Secretaria Executiva, com poderes necessários ao 
desempenho de suas responsabilidades, na forma deste Regimento. 
 
Art. 10 – Os Colégios de representantes do Município e da Sociedade Civil terão as seguintes 

atribuições: 
 

I –  Colégio dos Representantes do Município: 
 

a. receber e analisar as propostas e sugestões encaminhadas pelo Colégio de                                  
Representantes da Sociedade Civil; 

 
b. submeter à Presidência do CDU as propostas do Colégio de Representantes da Sociedade 

Civil para encaminhamento às Câmaras Setoriais ou ao Pleno; 
 
c. manter estreita articulação com o Colégio de Representantes da Sociedade Civil  visando o 

funcionamento harmônico do CDU; 
 
d. outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Pleno do CDU. 

 
II –  Colégio dos Representantes da Sociedade Civil: 
 

a. formular propostas e sugestões para melhor integrar a participação da Sociedade Civil no 
desenvolvimento econômico e social do Município; 

 
b. elaborar o cadastro de todas as entidades integrantes da Sociedade Civil recifense 

independentemente de sua participação no Colegiado, para os fins previstos na Lei nº 
15.735/92; 

 
c. atuar como fórum de intermediação entre as atividades da sociedade civil e o Poder Público 

Municipal, visando o pleno exercício da participação popular; 
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d. participar na elaboração, controle e acompanhamento das subvenções destinadas às entidades 
civis, no que couber; 

 
e. outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Pleno do CDU. 

 
§1º - A definição dos Colégios, prevista neste artigo não implicará, em hipótese alguma na 
redução ou superposição de poderes conferidos por Lei ou regulamento ao CDU na sua forma 
integral. 
 
§2º - Para o exercício de suas atribuições, o Colégio de representantes da Sociedade Civil 
dividido em 3 (três) grupos, de acordo com os segmentos nele representados, sem prejuízo da 
unicidade de sua atuação. 

 
 
 

CAPÍTULO III - DAS OBRIGAÇÕES DOS MEMBROS DO CDU  
 
 
Art.11 – São  obrigações dos membros do CDU : 
 

I. comparecer às reuniões do plenário; 
II.  participar  das atividades das Câmaras Setoriais nas quais forem integrados; 
III.  requerer informações, diligências e providências à  Presidência  do  CDU  e outras 

autoridades, para o melhor desempenho de suas atividades; 
IV.  apresentar relatórios  pareceres,   dentro   dos   prazos   fixados   pela Presidência e/ou 

pelos coordenadores das Câmaras onde forem integrados; 
V. votar e apresentar questões de ordem; 
VI.  outras atribuições que forem conferidas pela presidência do CDU ou  pelo plenário, 

visando ao melhor desempenho dos objetivos do CDU. 
 

Art.12 - Perderá  o mandato, a critério do plenário, o conselheiro que, sem justificativa,  deixar de 
comparecer a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas do Pleno, e, bem assim, reincidir no 
descumprimento dos prazos que lhe forem estabelecidos para apresentação de relatórios ou 
pareceres. 

 
Art.13 - No caso de substituição  do  membro  do  CDU,  seja  nos  casos  de  perda  do mandato, por 

iniciativa própria ou da entidade que representa, o membro substituto cumprir  o período 
restante do mandato. 

 
Parágrafo único – A substituição de membro titular ou suplente, em qualquer hipótese, será 
objeto de nomeação ou designação do Prefeito Municipal. 

 
Art.14 – Os conselheiros poderão se afastar do CDU, temporariamente ou definitivamente, devendo, 

em qualquer hipótese, apresentar seu pedido de afastamento com 15 (quinze) dias de 
antecedência, para evitar solução de continuidade dos trabalhos do CDU. 

 
§1º - A licença temporária não poderá exceder de 60 (sessenta) dias, sob pena de ser 
considerada como afastamento definitivo, implicando na substituição do conselheiro titular. 
 
§2º - A entidade representada pelo conselheiro afastado definitivamente, terá o prazo de 15 
(quinze) dias para indicar o substituto que cumprirá o resto do mandato do conselheiro 
substituto.  
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CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO DO PLENO DO CDU  

CÂMARAS E COLÉGIOS  
 
Art.15 - O CDU reunir-se-á , ordinariamente, na última segunda-feira útil de cada mês e,  

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente, pelo Prefeito Municipal ou por 
1/3 (um terço) de seus conselheiros. 

 
Parágrafo único - Nas convocações extraordinárias, os conselheiros serão notificados com 3 
(três) dias úteis de antecedência. 

 
Art.16 - As reuniões do CDU serão realizadas com a presença da maioria simples  dos conselheiros, 

vedada a representação por terceiros, salvo os  suplentes indicados na forma deste 
Regimento. 

 
Parágrafo único – Os suplentes poderão, independentemente da presença dos conselheiros 
titulares, participar das reuniões, tendo, apenas, direito a voz. 

 
 
Art.17º - As deliberações do CDU, tomadas pela votação mínima de 2/3 (dois terços) dos conselheiros 

presentes, revestirão na forma de Resoluções e Proposições, assim consideradas: 
 

I. Resoluções quando implicam em decisão de matéria, inclusive de caráter administrativo e 
terão força obrigatória; 

II.  Proposições quando não implicam em decisão de matéria; consubstanciam pareceres, 
sugestões e recomendações para os agentes públicos adotarem as medidas e tomarem as 
decisões de sua alçada. 

 
Parágrafo Único - As Resoluções serão, obrigatoriamente, publicadas na imprensa oficial 
para efeito de sua eficácia jurídica. As Proposições não exigem publicação oficial, mas serão 
encaminhadas aos agentes públicos e divulgadas à sociedade civil, na forma indicada pelo 
Pleno do CDU. 

 
 
Art.18º - Das reuniões ordinárias e extraordinárias serão lavradas atas assinadas pelos conselheiros 

presentes, devendo conter todos os fatos ocorridos e discussões realizadas, que implicarão na 
criação da memória do CDU. 

 
Art.19º - Reserva-se  á  Presidência a faculdade de designar relator de matéria sujeita à discussão e/ou 

apreciação do CDU, visando à racionalização dos trabalhos do plenário, sem prejuízo das 
atribuições pertinentes às Câmaras Setoriais. 

 
Art.20º - As reuniões do Pleno serão abertas ao público,   entretanto somente  terão direito a voto os 

conselheiros e a voz os membros suplentes e os observadores previstos em Lei e neste 
Regimento.  

 
Art.21º As reuniões do Pleno serão presididas pelo Presidente e, na sua falta ou impedimento, pelo 

Vice-Presidente, exceto naquelas às quais comparecer o Prefeito  Municipal, que poder  
avocar a presidência dos trabalhos. 

 
Art.22º - As  deliberações  serão  tomadas  por  votação,  na  forma estabelecida neste Regimento, 

cabendo ao Presidente, além do voto pessoal, o voto de qualidade. 
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Art.23º - O Presidente  do  CDU  determinar   a  distribuição  das  matérias às Câmaras Setoriais, em 
função da natureza das mesmas, fixando prazos para o respectivo exame, levando em 
consideração o grau de complexidade das matérias objeto do exame. 

Art.24º - O Pleno do CDU definirá o calendário de atividades das Câmaras Setoriais, de acordo com 
as propostas dos respectivos coordenadores. 

 
Art.25º - A   Secretaria   Executiva   proporcionará    todos   os   meios  necessários    ao 

funcionamento das Câmaras Setoriais de acordo com as determinações da Presidência do 
CDU. 

 
Art.26º - O funcionamento das Câmaras Setoriais e dos Colégios de Representantes será objeto de 

Resolução do CDU, votada pela maioria absoluta dos conselheiros. 
 
 
 

CAPÍTULO V - DO FORUM DA CIDADE DO RECIFE 
 
 
 
Art.27º - O Fórum da Cidade do Recife ‚ é um instrumento institucional com o objetivo de promover 

e incrementar a cidadania, através de debates, informações e proposições voltadas para a 
observação solução de problemas citadinos. 

 
 

Parágrafo Único – A forma de atuação do Fórum será definida em Regimento Interno a ser 
aprovado pela SEPLAM. 
 
 

Art.28º - Ao Fórum da Cidade do Recife compete: 
 

a) Debater o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
 
b) Debater os projetos apresentados à discussão pela secretaria de Planejamento Urbano e 

Ambiental do Município; 
 
c) propor ao  executivo municipal políticas gerais e projetos de execução de serviços e 

investimentos  de interesse da comunidade; 
 
d) definir critérios para avaliação do plano de investimentos; 
e) apreciar o plano de investimentos propostos pelo executivo para as Regiões Político- 

Administrativas do MUNICÍPIO; 
 
f) adequar os  planos Regionais de investimentos às diretrizes gerais do Município e ao plano  

de governo, realizando os ajustes necessários; 
 
g) outras atribuições  que lhe forem deferidas pelo seu Regimento Interno ou pelo CDU. 
 
Parágrafo Único – Durante os  debates realizados e em suas conclusões, o Fórum da Cidade 
do  Recife levará em consideração as definições do programa de governo, do CDU dos 
Conselhos Setoriais além de toda a legislação de planejamento e desenvolvimento urbanos. 
 
 

Art.29º - A atuação do Fórum  far-se-á sob a supervisão do CDU, cabendo à Secretaria de 
Planejamento Urbano e Ambiental do Município (SEPLAM) proporcionar todos os  meios 
necessários ao funcionamento pleno do Fórum: 
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Art.30º - O Fórum  reunir-se-á, ordinariamente, 02 (duas) vezes por ano, mediante convocação da 

Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental, e,  extraordinariamente, por convocação do 
Prefeito Municipal. 

 
Art.31º - O Fórum não  terá caráter deliberativo, mas o resultado de suas  atividades será encaminhado 

às autoridades municipais competentes para adoção de medidas votadas ao interesse público: 
 
Art.32º - O Fórum,  na forma prevista em seu Regimento, informará ao CDU, e aos demais Conselhos 

Setoriais do Município, dos resultados das atividades desenvolvidas, a fim de balizar as 
deliberações desses Conselhos. 

 
 

Parágrafo Único – Sem prejuízo do disposto no “caput” deste artigo, o Fórum deverá 
manter a comunidade informada das ações municipais voltadas ao interesse da coletividade. 
 

Art.33º - Participarão do Fórum da Cidade do Recife: 
 

a) o titular da Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental do Município, que o presidirá; 
b) todos os Secretários, Presidentes de Empresas e Fundações do Município; 
c) 10 (dez) Vereadores do Município, por indicação da C6amara de Vereadores; 
d) 04 (quatro) representantes do Conselho de Desenvolvimento Urbano – CDU; 
e) 02 (dois) representantes de cada Conselho Setorial do Município; 
f) 01 (um) delegado escolhido em cada uma das microrregiões das Regiões Político 

Administrativas do Município; 
g) 01 (um) representante de cada uma das entidades profissionais liberais de âmbito 

municipal ou estadual com sede no Município; 
h) 01 (um) representante de cada uma das entidades representativas de lojistas, comerciantes, 

construtores, empresários e microempresários com atuação no Município; 
i) 01 (um) representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais; 
j) 05 (cinco) representantes da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, 

Seção de Pernambuco; 
k) 02 (dois) representantes de cada uma das seguintes Universidades: Universidade Federal 

de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco e Universidade de 
Pernambuco; 

l) 01 (um) representante de cada uma das entidades federativas de organizações populares do 
Recife, mesmo que de âmbito estadual; 

m) 01 (um) representante da Fundação Metropolitana do Recife. 
 
 
Art.34 -O Regimento do Fórum fixará o quorum necessário para o exercício de suas atribuições, e 

suas reuniões serão abertas a todos os segmentos da sociedade. 
  

 
CAPÍTULO VI - DAS DISPOSÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
 
Art.35 – Para definição  das  entidades representativas da Sociedade Civil no CDU, o Presidente do 

CDU, ouvido o Colégio de Representantes da sociedade civil, convocará os segmentos 
referidos nas alíneas “b”, “c”, e  “d”  do inciso II do “caput” do art. 4º deste Regimento, 
observada a habilitação exigida no parágrafo 3º do art. 3º da Lei nº 15.735/92. 

 
Art. 36 – O CDU,  dentro de 90 dias após a aprovação deste Regimento, expedirá resoluções 

disciplinando o funcionamento das Câmaras Setoriais e do Colégio de Representantes do 
Município e da Sociedade Civil.  
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Art.37 - A participação no CDU‚ e no Fórum é considerada  de  relevante  interesse público, não 

podendo seus integrantes receberem qualquer remuneração, seja a que titulo for. 
 
Art.38  - O CDU e o Fórum manterão  articulação com os órgãos e entidades  municipais e estaduais, 

públicas e privadas, visando o melhor desempenho de suas atribuições e à racionalização dos 

recursos destinados às ações públicas de interesse da comunidade Recifense. 

Art.39 - Os casos  omissos  neste  Regimento  serão  resolvidos  pelo  Pleno  do  CDU, observada a 

votação da maioria simples dos conselheiros presentes, respeitadas as normas legais e 

regulamentares pertinentes. 

Art.40 - O presente Regimento poder  ser alterado por resolução do CDU, através  da decisão de 2/3 

(dois terços) de seus membros, respeitadas as normas e diretrizes  estabelecidas na LOMR, 

no PDCR e na Lei do Uso e Ocupação do Solo e, bem assim, nas normas emanadas de outras 

leis urbanísticas. 

 
Art.41 - Este Regimento entrará  em vigor na data de publicação do Decreto do Prefeito que o 

aprovar, ex vi do artigo 7º da Lei nº 15.735/92. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CDU 
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Anexo II  – EXEMPLO DE ATA REFERENTE A UMA REUNIÃO DO CDU  

Conselho de Desenvolvimento Urbano – CDU 
Ata da 179ª (Centésima Septuagésima Nona) Reunião Ordinária 

Dia 28 de maio de 2010 

 

Às 09h30minmin. (nove e trinta minutos) horas do dia 28 de maio de 2010 (dois mil e dez), na sala de 
reunião do Gabinete da Secretaria de Controle e Desenvolvimento Urbano e Obras, reuniu-se o 
Conselho de Desenvolvimento Urbano – CDU, sob a presidência da suplente do presidente, Dra. 
Maria José De Biase. Havendo número legal, a suplente declarou aberta a reunião, fazendo a leitura da 
pauta: 1) Aprovação/Assinatura da Ata da 178ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de abril de 
2010. 2) Análise do processo nº 07.03623.7.08 – Construção Faculdade do SENAC, Rua do Pombal, 
bairro Santo Amaro. Relator, conselheiro Bruno Cortez Uchoa de Miranda, representante da ACP. 3) 
Análise do processo nº 07.16414.2.07 – Empreendimento de uso misto (RioMar Shopping e Torres 
Empresariais). Av. República do Líbano, bairro Pina. Relator, conselheiro Marco Aurélio Mayrinck 
Estela de Melo, representante do SINDUSCON/PE. 4) Informes/Outros.  Estiveram presentes os 
conselheiros, Dra. Maria José De Biase, suplente do presidente, Dra. Taciana Sotto Mayor Porto 
Chagas, Diretora da DIRUB/SCDUO (titular), Dra. Márcia Vasconcellos Tavares de Melo, 
representante da DIRCON (suplente), Dr. Fábio Henrique de Souza Macêdo, Assessor da Sec. 
Finanças (suplente), Dra. Flávia Cardoso Ferro, Assessora Técnica da Sec. Assistência Social (titular), 
Dra. Flávia Castanheira do Nascimento, Diretora Geral das Procuradorias - SAJ (titular), Dr. Jose 
Antônio Bertotti, Secretario de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (titular), Dra . 
Virgínia Maria Marques de Souza, Assessora da Secretaria de Turismo (suplente), Dr. José Fernando 
de Souza Paz, representante da SANEAR (titular), Dra. Débora Vieira Chaves Mendes, Diretora 
Presidente da URB/Recife (titular), Dra. Flaviana Gomes da Silva, Diretora de Projetos da 
URB/Recife (suplente), Dr. Marco Aurélio de Farias Costa, representante da Caixa Econômica Federal 
(suplente), Dra. Maria do Carmo de Albuquerque Braga, representante da Ag. CONDEPE/FIDEM 
(titular), Dr. Marco Aurélio Mayrinck Estela de Melo, representante do SINDUSCON (titular), Dr. 
Antônio Benévolo Carrilho, representante da FIEPE (suplente), Dr. Paulo José Pessoa Monteiro, 
representante da CDL/Recife (titular), Dr. Bruno Cortez Uchoa de Miranda, representante da ACP 
(titular), Dr. Gleyson Vitorino de Farias, representante da FEMICRO (suplente), Dra. Vânia Lúcia 
Torres de Miranda, representante do CREA/PE (titular), Dr. Miguel Romualdo de Medeiros, 
representante do CORECON/PE (titular), Sr. Antônio Xavier de Morais, representante da CUT/PE 
(titular), Dr. João Domingos Petribú da Costa Azevedo, representante do IAB/PE (titular), Dr. Luiz 
Augusto Rangel Moreira, representante do IAB/PE (suplente) Dr. Félix Cantalício Sampaio de Sá, 
representante da ADEMI/PE (titular), Dr. Eduardo Fernandes de Moura, representante da ABIH 
(suplente), Prof. Denis Antônio de Mendonça Bernardes, representante do Centro Josué de 
Castro/ABONG (suplente), e a Sra. Maria Lúcia da Silva, representante da FIJ (titular). Em seguida, 
Iniciou a reunião externando a satisfação de ver retornando ao CDU, o conselheiro Fernando Paz. 
“Estou muito feliz com sua volta e aproveito a oportunidade para comunicar a todos que hoje será a 
minha última reunião como suplente do presidente, no CDU. Venho atuando há cinco anos, e hoje 
além da DIRCON, estou fazendo parte de dois Grupos de Trabalho. Dessa maneira, sem 
disponibilidade para presidir esse Conselho, da maneira que ele merece”. 

A seguir, Dra. De Biase deu posse às conselheiras: Dra. Virgínia Maria Marques de Souza, como 
membro suplente, representante da Secretaria de Turismo, e Dra. Débora Vieira Chaves Mendes, 
como membro titular, representante da URB/Recife. Em seguida, passou para o primeiro item da pauta 
- Aprovação/Assinatura da Ata da 178ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de abril de 2010. Ata 
aprovada. Passando para o segundo item da pauta - Análise do processo nº 07.03623.7.08 – 
Construção Faculdade do SENAC, Rua do Pombal, bairro Santo Amaro, convidando o Dr. Waldecy 
Pinto, arquiteto do projeto, para fazer a apresentação. Dr. Waldecy iniciou falando da satisfação de 
está mais uma vez neste Conselho. “Em 1975, trabalhei nesta Prefeitura, na Secretaria de 
Planejamento. Isso me traz recordações maravilhosas”. Em seguida, fez algumas considerações sobre 
o SENAC, e depois falou sobre o projeto da Faculdade. E fez a seguinte apresentação: “Educar para o 
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trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo. Com essa missão, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC) promove, há mais de 63 anos, o crescimento profissional e 
pessoal de milhões de brasileiros, por meio de uma vasta programação de cursos e atividades em 15 
áreas de atuação em três tipos de ensino. Com centenas de ambientes educacionais de ponta e 
especializados, como as empresas pedagógicas e as unidades móveis, o SENAC está presente no 
Distrito Federal e em todos os estados, em mais de 2.500 municípios. Até hoje, o SENAC, prestou 
mais de 49 milhões de atendimentos. Por tudo isso, o SENAC é considerado referência nacional em 
educação profissional. A estrutura organizacional do Sistema SENAC compreende a Administração 
Nacional e 27 Administrações Regionais. Integram a Administração Nacional: Conselho Nacional - 
órgão deliberativo máximo do Sistema SENAC, de estrutura tripartite (governo, empresários e 
trabalhadores), dirigido pelo presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Conselho 
Fiscal - órgão de fiscalização orçamentária, contábil e financeira, composto por dois representantes do 
comércio e três representantes indicados pelo governo. Departamento Nacional (DN) - órgão 
executivo da Administração Nacional, responsável pela coordenação das políticas e diretrizes 
nacionais do Sistema SENAC e pela assistência técnica aos Departamentos Regionais (DRs).  

FACULDADE DO SENAC. Cursos superiores ofertados: -gastronomia, -design de modas, -eventos, -
administração, -pós graduação e extensão, -especializações”. Concluindo, Dr. Waldecy afirmou que, 
“todas as exigências formuladas foram atendidas e os parâmetros também: •coeficiente menor do que 
exigido atendidos; •os afastamentos todos com folga; •a taxa de solo natural atingiu a 26,44%; •a 
espera de veículos na saída será no interior do prédio”. Apresentação em anexo. Concluída a 
apresentação, Dra. De biase convidou o conselheiro relator, arquiteto Bruno Cortez Uchoa de 
Miranda, representante da ACP para apresentar seu parecer. “Arquiteto –CREA 21.354.D/PE. 
BRUNO UCHOA. PARECER – Conselheiro Bruno Cortez Uchoa de Miranda. FACULDADE 
SENAC. Este parecer refere-se ao Processo em tramitação na 1* regional da DIRCON sob o 
n*07.036237/08, sito à Rua do Pombal, onde existiram as casas de N* 51,59 e 67, bairro de Santo 
Amaro e vem a este Conselho por apresentar área de construção superior a 20 mil metros quadrados 
caracterizando-se como Empreendimento de Impacto conforme art. 61 da Lei Municipal 16.176/96 e 
propõe a implantação de uma Faculdade do SENAC (Serviço Social De Aprendizagem Comercial)., 
Com cursos de Gastronomia, Design de modas e Administração. De acordo com a legislação vigente, 
Lei 17.511/08- Plano Diretor, o Imóvel está inserido numa Zona de Ambiente Construído de 
Ocupação Moderada – ZAC Moderada e obteve pareceres favoráveis dos órgãos e diretorias 
competentes, assim como apresentou toda a documentação necessária para a aprovação de um 
Empreendimento de Impacto. 

Considerando-se que estes cursos oferecidos pela faculdade a ser implantada não são oferecidos em 
nossa capital por outras entidades de Nível Superior e principalmente com preços mais acessíveis que 
Faculdades Particulares, este empreendimento surge como um complemento dos Setores Educacional, 
de Turismo e de Serviços, devido ao déficit de mão de obra qualificada existente, diante da expansão 
do mercado local. Por não mais haver ações mitigadoras devido a GOPV não dispor de projetos para a 
área, a mesma recomenda o desenvolvimento e implantação de uma ação social (a ser definida pela 
Secretaria de Controle, Desenvolvimento Urbano e Obras). Diante do Exposto, dos pareceres 
favoráveis já apresentados pelos órgãos e diretorias competentes e estando atendidos todos os 
requisitos exigidos por Lei, apresento meu parecer favorável a implantação do Empreendimento, ora 
apresentado. Recife, 28 de Maio de 2010. Bruno Cortez Uchoa de Miranda”. Após a leitura do 
parecer, a suplente do presidente deu início ao processo de discussão, passando a palavra ao 
conselheiro João Domingos Petribú da Costa Azevedo, representante do IAB/PE. O conselheiro 
solicitou que fosse posto na tela a imagem do prédio da Faculdade e, solicitou um esclarecimento 
sobre o parecer do conselheiro Bruno, no penúltimo parágrafo. “Quanto às ações Mitigadoras, no meu 
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entender, as ações propostas não interferem diretamente na Implantação do empreendimento e sim da 
“Cidade” como um todo”. Por esta razão, gostaria de saber se o relator está propondo a aceitação das 
ações sugeridas pela GOPV, ou não”. Perguntou também, sobre a estornagem dos veículos na saída, e 
principalmente na entrada. “Gostaria de fosse considerado a possibilidade do recuo de parte do 
controle do acesso, mesmo em detrimento da perda de algumas vagas da garagem. Outra coisa, o 
cálculo de vagas de estacionamento, prevê para toda a área, ou apenas para atender exclusivamente 
essa torre que será construída? E também, como será a interligação desse novo prédio, com o já 
existente”. 

Passando em seguida a palavra ao conselheiro Miguel Romualdo de Medeiros, representante do 
CORECON. “Devido a minha qualificação profissional, fica difícil analisar um projeto arquitetônico. 
Sobre a faculdade, chamou atenção, o SENAC irá passar de 800 para 2.400 alunos. Nos pareceres 
existentes no processo, muitos deles reportam-se à necessidade de ações voltadas para o trânsito. Isso 
será de responsabilidade do empreendimento ou da Prefeitura?” Em seguida fez alguns 
questionamentos sobre o sistema viário da área, e sobre o estacionamento propriamente dito. 
Prosseguindo, Dra. De Biase passou a palavra à conselheira Flávia Cardoso Ferro, representante da 
Secretaria de Assistência Social. “Na nossa Secretaria existe um programa que beneficia os usuários 
do Programa Bolsa Família, que são capacitados na área da construção civil e turismo. Gostaria de 
saber se essas pessoas poderiam ser aproveitadas durante a construção da Faculdade. Pois, o benefício 
do Programa é paulatinamente retirá-los do Programa Bolsa Família, qualificando-os”. Continuando, a 
suplente do presidente passou a palavra ao arquiteto Waldecy Pinto para os esclarecimentos 
necessários. Reportando-se ao conselheiro João Domingos, Dr. Waldecy falou que, “o edifício 
garagem será para atender a necessidade da Faculdade, e também, para os funcionários do SENAC. 
Não mais necessitando de estacionar na Av. Visconde de Suassuna. Logo, esse fluxo irá cair 
consideravelmente. O cidadão ao descer do estacionamento, passará pela segurança. Todos os alunos 
vão ter um código de barra/controle. Outra coisa, o estudo de tráfego fez previsão para o entorno do 
edifício, até dez anos, confirmando que não causará maiores problemas. A obra mitigadora 
anteriormente solicitada era no binário da Rua Amélia. Mas, a Prefeitura viu que a Faculdade do 
SENAC funciona sem fins lucrativos. Por esta razão, a ação mitigadora foi trocada por uma de 
natureza social”. Neste momento, Dra. De Biase falou que de fato não há uma ação mitigadora e, sim, 
uma recomendação de implantação de uma ação social (a ser definida pela Secretaria de Controle e 
Desenvolvimento Urbano e Obras). 

Neste momento, alguns conselheiros questionaram que não haviam recebido a nova conclusão do 
parecer da GOPV. O conselheiro relator, Bruno Uchoa, comunicou que tomou conhecimento, após o 
envio do seu parecer à secretaria do Conselho. Por esta razão, Dra. De Biase achou conveniente fazer a 
leitura da referida conclusão. “Ação Mitigadora: Considerando que o empreendimento está 
classificado como de impacto, a GOPV recomenda o desenvolvimento e implantação de uma ação 
social (a ser definida pela Secretaria de Controle, Desenvolvimento Urbano e Obras – SCDUO), tendo 
em vista, que no momento esta Gerencia não tem projeto viário com implantação prevista para o 
entorno”. 

 

Em seguida, passou a palavra ao conselheiro Luiz Augusto Rangel Moreira, representante do IAB/PE. 
O conselheiro falou que já se sentia contemplado, quando o Dr. Waldecy explicou que o problema da 
Av. Visconde de Suassuna seria resolvido. “Isso me tranquilizou. Mesmo assim, pergunto: não mais 
existirão aquelas vagas frontais?” O arquiteto do projeto afirmou que não.  Passando a palavra à 
conselheira Maria Lúcia da Silva, representante da FIJ, que iniciou sua fala protestando. “O CDU não 
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vem atendendo a uma solicitação do Fórum do Prezeis, para não fazer reuniões na última sexta-feira 
do mês”. 

Dra. De Biase explicou à conselheira que em parte ela tinha razão. Mas, que às vezes, por problemas 
operacionais, tinha que fazer a reunião neste dia. Retornando a palavra, a conselheira Lúcia se 
reportando à faculdade, falou, “espero que realmente seja sem fins lucrativos. Educação está a desejar 
na nossa cidade, no nosso País. E, também, fico com dúvidas, será que este estudo de tráfego foi bem 
feito? Pois está escrito no processo que todo o acesso é feito pela Rua do Pombal. Será se isso vai dar 
certo?” 

Concluída a discussão, Dra. De Biase colocou em votação o parecer do conselheiro, arquiteto Bruno 
Cortez Uchoa de Miranda, representante da ACP. O parecer do conselheiro relator foi aprovado por 
unanimidade. Dando prosseguimento, Dra. De Biase passou para o terceiro item da pauta - Análise do 
processo nº 07.16414.2.07 – Empreendimento de uso misto (RioMar Shopping e Torres Empresariais). 
Av. República do Líbano, bairro Pina, lembrando que o projeto em pauta já havia sido apresentado no 
Conselho no mês de abril p.p. “Hoje, os empreendedores irão mostrar as complementações que foram 
feitas no projeto”. 

Em seguida, convidou os representantes do empreendimento, engenheiro Dr. Francisco Bacelar, o 
arquiteto Dr. André Sá e a Diretora de Desenvolvimento Social do JCPM, Dra. Lúcia Pontes, para em 
conjunto fazerem a apresentação do projeto. Dr. Francisco Bacelar iniciou falando que, “esse 
empreendimento é uma reformulação do primeiro projeto apresentado ao CDU, de natureza 
residencial. Foi uma decisão difícil, mas o Grupo optou para construção do Shopping e das três Torres 
empresariais”. Fazendo em seguida a seguinte apresentação: “O RioMar Shopping será o maior centro 
de compras, serviços e entretenimento do Nordeste e um dos maiores do Brasil. Ele vai inaugurar uma 
nova geração de shoppings centers com uma proposta inovadora e surpreendente, visando superar as 
expectativas dos consumidores. Localizado na bacia do Pina, às margens do encontro do Rio Jordão 
com o mar, o projeto foi concebido levando em consideração as características físico-geográficas do 
seu entorno associadas às modernas tecnologias de sustentabilidade. O RioMar Shopping se integrará 
á paisagem promovendo a requalificação da área onde será implantado. Seu porte, no segmento 
comercial, não tem precedentes no Nordeste. Ele irá proporcionar geração de trabalho e renda a partir 
do início das suas obras e, posteriormente, durante sua operação. Será um novo polo de atratividade 
para o Recife, incrementando a economia do município e do Estado e fortalecendo a imagem de 
pioneirismo de Pernambuco”. Apresentando em seguida a planta de localização – Av. Engenheiro de 
Antônio de Góes e Rua Herculano Bandeira. Continuando, Dr. Bacelar apresentou as plantas baixas, 
Pisos: G-1, L-1, L-2, L-3, L-4. Apresentou imagens da entrada principal, da praça de alimentação, 
torres empresariais, do piso térreo. Fornecendo dados dos edifícios empresariais: Área total construída: 

98.572 m2;Área total privativa: 48.762 m2; Vagas de estacionamento: 1.669; Três Torres 
Empresariais; 958 Salas; Fundação JCPM; Business Center. Em seguida, Dr. Francisco apresentou os 

números do RIOMAR Shopping: Área total do terreno: 202.710 m2; Área total construída: 260.000 

m2; ABL (Área Bruta Locável): 98.572 m2; Implementação de 40.000 m2 de área verde;Vagas de 
estacionamento: 6.050; 476 Lojas, sendo: 18 âncoras/, 7 megalojas, 11 restaurantes, 437 lojas satélites, 
Cinemas (14 salas, incluindo salas vip), Teatro (cerca de 500 lugares), Diversões Eletrônicas, Praça de 
Alimentação. 

Geração de 2.000 postos de trabalho durante a obra e 7.000 empregos diretos quando em 
funcionamento. Previsão de gerar, anualmente, R$ 150 milhões de Impostos Federais, Estaduais e 
Municipais. Previsão de Inauguração: Outubro / Novembro 2012. Investimento para execução da obra 
civil (sem o custo do terreno): 500 milhões. Além do Riomar Shopping, serão construídas 3 torres 
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empresariais com 48.762m2 de área privativa e 1.669 vagas de estacionamento, totalizando 7.719 
vagas para o empreendimento como um todo. Finalizando, Dr. Francisco falou sobre a 
sustentabilidade e o paisagismo. Uso de estrutura pré-moldada ou metálica. O sistema elimina a 
necessidade de forma de madeira e escoramento, reduz perdas e produz uma estrutura limpa sem a 
necessidade de correções na argamassa de revestimento de paredes e pisos aonde ocorre maior 
desperdício. Utilização de materiais de construção com critérios de sustentabilidade, como conteúdo 
reciclado e materiais regionais. Inserção das premissas de sustentabilidade do empreendimento no 
manual do lojista; Sistema integrado de Automação e Segurança Predial para controle e supervisão dos 
sistemas de ar-condicionado, iluminação, combate a incêndio e segurança predial. Monitoramento dos 
níveis internos de CO2 para controlar o volume de ar externo de renovação em função da ocupação do 
Shopping. Captação da água da chuva na cobertura do edifício; Recolhimento da água de condensação 
do sistema de climatização e reutilização nas torres de resfriamento com economia de cerca de 25% da 
água consumida; Esgoto a vácuo, que possibilita redução de 90% no consumo de água comparado com 
o sistema convencional. Economia no mês de 730.000 litros correspondendo a R$12.280,00. 
Integração da iluminação natural com a iluminação artificial nas áreas das aberturas envidraçadas; 
Utilização de gás refrigerante de baixo impacto ambiental no sistema de ar condicionado. Construção 
de subestação em alta tensão de 69 KV, possibilitando menor queda de tensão (menor perda de 
energia), maior confiabilidade e menor tarifa. Desacoplamento entre as cargas térmicas de calor 
sensível (resfriamento) e de calor latente (desumidificação) do ar, liberando os trocadores de calor para 
operar em regime seco - economia de 3%. Produção e consumo da refrigeração sob 3 patamares de 
temperatura o que resulta em economia de energia elétrica na ordem de 19% (0,51kW/TR); 
Armazenamento da energia frigorífica sob 2 patamares de temperatura, evitando custos de tarifas 
horosazonais de eletricidade; Uso do processo de vigas frias para tratamento de parcela do ar no 
próprio ambiente, evitando consumo de energia no transporte, reduzindo as seções das redes de dutos 
e a temperatura sensitiva em 2°C. Controle entálpico no sistema de ar condicionado. Reutilização de 
energia térmica do ar expurgado, resfriando o novo ar exterior usado na climatização. As medidas 
acima mencionadas no sistema de ar condicionado representam uma economia de R$1.500.000,00 por 

ano, consumo evitado de energia de 3.600MWH/ano e economia 30.000 m3/ano de água. O projeto 
segue os preceitos dos programas: Procel Edifica e AQUA; Controle de resíduos perigosos; 
Implementação de infraestrutura para gestão de resíduos; Educação ambiental para equipe de obra; 
Renaturalizar a área verde com espécies nativas, principalmente de mata ciliar, com funções estéticas e 
ecológicas, tendo o objetivo de transformar a área em um pequeno refugio ecológico, com as seguintes 
características: Uso de vegetação para controle de radiação solar, temperatura, umidade do ar, ação dos 
ventos e da chuva e amenização da poluição do ar. Vegetação frutífera de suporte à ave-fauna e 
pequenos animais silvestres. Sistema de drenagem natural através da modelagem da topografia do 
terreno para retenção de águas pluviais e infiltração no lençol freático, sem sobrecarregar a drenagem 
das vias públicas. Para complementação, Dr. Francisco passou a palavra à Dra. Lúcia Pontes, 
responsável pela área social, fazendo a seguinte apresentação: “ESTRUTURA DE INVESTIMENTO 
SOCIAL DO GRUPO JCPM: Fundação Pedro Paes Mendonça – Desde 1989 na Serra do Machado – 
Sergipe. Missão: Oferecer oportunidades para melhoria da qualidade de vida da população da Serra do 
Machado. Principais Ações: Acolhida a Idosos: Lar Dona Conceição; Educação: Escola São Sebastião 
(Crianças de 03 a 06 anos) e Centro Educacional (Ensino Fundamental/Educação de Jovens e 
Adultos); Saúde: Clínica Médica Dona Dudu; Projeto Cultural: Música, ballet, capoeira; Habitacional: 
Bairro do Futuro e Coleta Seletiva de Lixo; Geração de Emprego e Renda: Apoio às Cooperativas de 
Artesanato e Confecção, e incentivo à instalação da Fábrica de brinquedos Estrela. 

O Instituto JCPM de Compromisso Social foi criado em 2006 e desenvolve ações de investimento 
social no entorno das unidades de negócios nas quais o Grupo JCPM tem participação. Seu foco 
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principal é promover e apoiar ações que possibilitem a formação de jovens de 16 a 24 anos. Tem como 
proposta ampliar a base geral de conhecimento dos jovens, promovendo uma capacitação 
complementar e específica, com vistas ao desenvolvimento de melhores condições para acesso à vida 
profissional. A sede do Instituto será instalada no térreo de uma das torres empresariais do complexo 
RioMar. Veículos operacionais: Instituto Shopping Recife – Comunidade Entra-apulso; Tacaruna 
Social – Comunidade de Santo Amaro; Instituto Peró - Shopping Guararapes e Espaço Jovem Rumo 
ao Futuro – Brasília Teimosa”. Concluída as apresentações, Dra. De Biase convidou o conselheiro 
relator, engenheiro Marco Aurélio Mayrinck Estela de Melo, representante do SINDUSCON/PE, para 
apresentar o seu parecer. “PARECER. INTRODUÇÃO: O processo em analise de nº 07.16414.2.08 
ingressou na Prefeitura do Recife na 6ª Gerência Regional em 23/05/2008, inicialmente para um uso 
misto tendo sido submetido a todas as instancias conforme a cota de 04/05/2010 da arquiteta Cândida 
Lima Glasner mat. 29970-2 DIRCON, historiando a tramitação do referido processo (às fls.11 e 
verso). 2 - O PROJETO: Trata-se de um projeto de arquitetura de uso comercial SHOPPING 
CENTER e Centro Empresarial com 03 (três) torres para serem implantados em terreno de 20,2 ha. 
(202.000,00m²) às margens do Rio Jiquiá (Bacia do Pina) onde existia a fabrica da Bacardi, área esta 
denominada GLEBA – 1 acrescida de marinha (sob os regimes de ocupação e de aforamento) situada 
na quadra compreendida pela Av. Republica do Líbano, Rua Jamil Asfora, Rua Abreu Albano, Rua 
projetada (prolongamento da Rua Freire Andrade) Avenida de Contorno (projetada faixa de domínio 
publico - Rio Jiquiá) com frente para a Av. República do Líbano no bairro do Pina. O 
Empreendimento se constitui de IMPACTO e em termos de distribuição das áreas está assim 
constituído: BLOCO – 01 – Shopping Center com 256.270,80m² distribuídos em térreo / 1º pav/ 
mezanino/ 2º pav/ mezanino/ 3º e 4º pavts. totalizando 450 lojas. BLOCO – 02 – Empresarial 
composto de três Torres interligadas com a área total de 98.572,55m² distribuídos em 31 pavimentos, 
totalizando 958 salas. 3 – OS PARECERES: Analisando os pareceres recebidos no processo 
ressaltamos a velocidade da sua tramitação nas diversas áreas da Prefeitura, dos quais nos referimos 
em destaque pelas suas importâncias e comprometimento de ordem técnico especifica para cada caso. 
Assim devem-se destacar os seguintes pareceres: GLA – DIRMAM de 06/05/2010: no item l – 
“portanto, a construção do objeto deste pedido deve ser submetido ao Licenciamento Ambiental, ou 
deve ser requerido oportunamente nesta DIRMAM / SEMAM, caso não exista licença ambiental ainda 
válida emitida pela CPRH.” CTTU em 23/04/2010: Dois pontos importantes no parecer: “Destacamos 
também a ausência da análise da interface do empreendimentos com o sistema de transporte coletivo, 
bem como a definição de rotas acessíveis de pedestres e ciclistas.” Ainda no referido parecer sobre o 
estudo preliminar: “O estudo preliminar de acesso viário:O estudo preliminar apresentado pelo empreendedor 
carece da compatibilização do desenho dos acessos ao equipamento com a geometria da Via Mangue, 
inclusive com seu plano funcional de circulação. Observamos que de posse do desenho final a CTTU poderá 
avaliar as impedâncias, restrições e os impactos gerados por ele na corrente de tráfego. Assim recomendamos 
a análise desse estudo preliminar do acesso viário pela URB / Recife e GOPV / DIRURB.” Seria importante 
também observarem a adequação da via Mangue ao sistema viário do Cabanga (sentido Centro / Subúrbio) 
elaborado pela consultoria PRÓS Obras e Serviços Ltda., em janeiro 2008, no tocante a necessidade de 
construção de três faixas de rolamento no trecho inicial da via Mangue, desde o início na Ponte Paulo Guerra.  
“A título de subsídio, em decorrência dos conflitos de tráfego criados pelo desenho da alça de acesso ao 
empreendimento, registramos nossa preocupação com sua capacidade de estocagem e possíveis repercussões 
negativas na Via Mangue. Ainda, que seja verificada a possibilidade de se estabelecer um contorno viário 
interno ao empreendimento”. “È inegável que a implantação do empreendimento (Rio Mar Shopping) nas condições 
apresentada irá acelerar o esgotamento da vida útil da via mangue dai a necessidade de se adotar todas as medidas que 
assegurem que esse corredor estratégico metropolitano o opere com fluxo livre, como uma rodovia”. 6ª GERENCIA 
REGIONAL: Encaminha o processo p/ o colegiado técnico da DIRCOM em 05/05/2010. “Quanto ao impacto no 
transito consta pronunciamento da CTTU e GOPV ressaltando a necessidade de compatibilização com o projeto via 
Mangue para posterior avaliação das necessidades que venham ocorrer”. Ainda sobre a conclusão do parecer de 6ª 
Gerência Regional, recomenda a solicitação da DIRMAM contida no parecer 020/08 datado de 09/08/08, quanto ao 
impacto Ambiental. PARECER DA DIRETORIA DE URBANISMO: Referindo-se sobre o volume de tráfego 
comandado pelo Empreendimento: “é importante destacar o parecer da Gerencia Operacional de Projetos Viários - 
GOPV, “a grande rotatividade de sua demanda durante o horário de funcionamento". Neste parecer, a GOPV 
salienta a importância da implantação da Via Mangue, como via importante de escoamento do tráfego hoje 
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existente e a ser gerado, na im plantação de uma terceira ponte sobre a Bacia do Pina bem como, compatibilização 
do sistema viário existente com os projetos viários estruturadores propostos para a área. 
 
A CTTU, no parecer de 23/04/10 se posiciona de acordo com o parecer da GOPV de que é necessário adotar todas 
as medidas para que a Via Mangue opere com fluxo livre, como uma rodovia”. Concluindo o parecer a Diretoria de 
Urbanismo enfatiza: “Pelo exposto, nosso parecer é favorável à implantação do empreendimento desde que atenda 
às exigências formuladas nos pareceres da GOPV e CTTU, quanto às ações mitigadoras necessárias para 
implantação do empreendimento. Ressaltamos a importância do parecer da DIRMAM por se tratar de área às 
margens da Bacia do Pina e pela alteração da proposta”. PARECER DO GOPV: O parecer do GOPV além de analisar 
detidamente o Empreendimento elabora uma serie de recomendações e propõe uma ação mitigadora constituída de 
cinco itens importantíssimos como condicionamento da aprovação do projeto, justificando e consubstanciando o 
parecer, em função das informações contidas e relacionadas com o projeto tais como: 1. - Memorial de IMPACTO, 
incluindo o impacto sobre os transportes; 2. - ESTUDO PARA ADEQUAÇÃO DA VIA MANGUE ao SISTEMA 
VIARIO LOCAL elaborado pela PROS-PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA. 3. – Analise e parecer do CTTU. 
CCU: A aprovação da CCU – Comissão de Controle Urbanístico: ”com o acatamento das recomendações referenciais 
ao aproveitamento e treinamento da Mão de Obra local-, melhoria de acessibilidade da área, previsão de apoio para as 
embarcações da população a ser removida para o conjunto habitacional, desde que seja possível o licenciamento 
ambiental e posterior apresentação do Projeto ao FORUM PREZEIS; e uma outra recomendação do representante da 
CONDEPE/FIDEM relativo à reserva de uma faixa para a via de caráter metropolitano, que ligará a futura 3ª ponte”. 4 
– CONCLUSÃO: Assim exposto e com as análises e citações contidas neste parecer somos favorável a aprovação ao 
Empreendimento, desde que as recomendações e exigências contidas nos pareceres citados sejam atendidas e cumpridas 
com eficácia garantindo a aprovação final do projeto, com garantias às citadas recomendações. Este é o nosso parecer 
que submetemos ao CDU – Conselho de Desenvolvimento Urbano. Recife, 21 de maio de 2010. Marco Aurélio Estela 
de Melo, Engenheiro Civil – CREA- 5272/D – PE, Representante do SINDUSCON-PE”. 
Após a leitura do parecer, Dra. De Biase passou a palavra à diretora da DIRURB, Dra. Taciana Sotto 
Mayor, para a mesma fazer a leitura de um novo parecer conjunto: GOPV/DIRURB e CTTU. “Recife, 
26 de maio de 2010. PROCESSO: 07.16414.2.07. SOLICITAÇÂO. Análise do Plano Viário 
constando a indicação das ações mitigadoras propostas pelo município para instalação do 
empreendimento Shopping Center RioMar. 2. HISTÓRICO: O empreendimento foi analisado 
anteriormente por esta GOPV e CTTU obtendo pareceres favoráveis desde que fossem atendidas uma 
série de recomendações, exigências e ações mitigadoras elencadas na altura. Objetivando atender tais 
exigências, o empreendedor, após várias reuniões com a GOPV e CTTU, desenvolveu um Plano 
Viário e agora submete a análise destes órgãos. 3. ANÁLISE: Atendendo à solicitação do 
empreendedor, analisamos o Plano Viário apresentado e verificamos que o mesmo está compatível 
com a geometria da Via Mangue, além de contemplar as ações mitigadoras acordadas, quais sejam: 1ª 
No que se refere ao carregamento da Via Mangue, para que fique assegurado que este corredor operará 
com fluxo livre, o empreendedor se compromete a: 1. Elaborar projeto completo da 3ª faixa na ponte 
Paulo Guerra desde o início desta até alcançar o empreendimento, e executar o trecho a partir do início 
do mirante até o acesso ao shopping. 2. Alargar a Av. República do Líbano em aproximadamente 
3,50m garantindo a 3ª faixa na Via Mangue. 3. Concluir a 1ª etapa da Via Mangue (Rua Cacilda/Rua 
das Oficinas/Rua Manuel de Brito). 4. Doar terreno com 13.000,00m² para construção de habitacional 
da Via Mangue. 2ª No que se refere ao sistema de transporte coletivo, para garantir a circulação nos 
pontos de embarque e desembarque do mesmo, o empreendedor se compromete a: 5. Executar via de 
contorno compatibilizando-a com o loteamento. 6. Requalificar as ruas Amador Bueno e Dirceu 
Toscano de Brito. 3ª No que se refere à rede viária de pedestres e ciclistas, para que fique assegurada a 
mobilidade destes, o empreendedor se compromete a: 7. Compatibilizar a ciclovia da Via Mangue com 
os acessos ao Shopping. 8. Instalar passarela de pedestres sobre a Via Mangue. 9. Implantar projeto de 
sinalização viário horizontal e vertical, bem como compatibilizar a sinalização de orientação e destino 
existente no entorno do empreendimento com os novos usos apresentados, de acordo com o 
estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro. O mesmo deverá ser analisado e aprovado pela 
CTTU. 4. CONCLUSÂO: Após análise da planta apresentada concluímos que as ações propostas são 
compatíveis com o projeto da Via Mangue e mitigam o impacto viário causado pelo empreendimento. 
Em face do exposto nos posicionamos favoráveis à aprovação do presente projeto. Para o 
licenciamento da obra, além das exigências legais cabíveis, deverá ser exigido o Termo de 
Compromisso, com a indicação de todas as obras acima citadas, constando como anexo deste, o Plano 
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Viário aprovado pela GOPV e CTTU. Taciana Mª Sotto-Mayor, Diretora de Urbanismo; Manoel José 
Damasceno, Diretor de Projetos/ CTTU; Maria Luiza de Lavôr, Gerente Operacional de Estudos 
Viários e André Gustavo Teobaldo de Moraes, Gerente de Estudos e Projetos/ CTTU”. 
 
Prosseguindo, Dra. De Biase deu início ao processo de discussão, passando a palavra à conselheira 
Flávia Cardoso Ferro – Sec. Assistência Social, que fez ao Dr. Francisco Bacelar, a mesma pergunta 
que fez havia feito anteriormente ao Dr. Waldecy, do SENAC, em relação ao aproveitamento do 
pessoal do Programa Bolsa Família no processo de construção do Shopping. Dando continuidade, a 
suplente do presidente passou a palavra à conselheira Maria Lúcia da Silva – FIJ, que questionou 
sobre a embarcação da população do bairro Pina, perguntando para onde iria. “Enquanto esta questão 
não estiver bem definida, este projeto hoje, não será aprovado, pois pedirei vistas”. A seguir, Dra. De 
Biase passou a palavra ao conselheiro Paulo José Pessoa Monteiro, representante da CDL/Recife, que 
fez alguns registros. Parabenizou o JCPM pelo projeto. Fez relato sobre o Shopping do Grupo que 
conheceu em Salvador. E, concluindo, falou sobre os benefícios que o empreendimento irá trazer para 
o Estado de Pernambuco. 
 
Em seguida, se reportando à conselheira Lúcia da FIJ, Dra. Lúcia Pontes assegurou que o Grupo 
JCPM já vem mantendo contato, com algumas propostas para os pescadores da área do bairro Pina, 
convidando a conselheira Lúcia a participar de uma das reuniões realizadas. Neste momento, o 
engenheiro Francisco Bacelar complementando a fala da Dra. Lúcia Pontes, assegurou à conselheira 
Maria Lúcia, que o assunto está assegurado, inclusive que já havia conversado com o prefeito sobre o 
assunto. Acrescentando que, para tanto, serão necessárias outras licenças, além das do Município.  
 
Dando continuidade, Dra. De Biase passou a palavra ao Prof. Denis Mendonça – CJC. “Gostaria de 
fazer uma observação. Percebe-se que o projeto apresentado tem uma preocupação grande, voltada 
para o atendimento das exigências legais. Comungo com a preocupação levantada pela conselheira 
Lúcia da FIJ. Realmente tem que haver uma garantia desse compromisso. Queria levantar uma 
sugestão geral: o Recife, como todas as cidades sofrem modificações a cada dia. E a memória urbana 
muita vezes se perde. Logo, gostaria que houvesse um registro que faça parte até da decoração interna 
desse shopping, memória do que era esse espaço, antes do empreendimento. Isso é importante, pois a 
perda dessas referências faz com que deixemos de ter identidades fundamentais”. Passando a palavra 
ao conselheiro Miguel Medeiros – CORECON. O conselheiro iniciou elogiando o projeto 
arquitetônico, mas registrou uma preocupação, devido ao sistema viário. Impactante para o morador da 
cidade, e em especial, aos que acessam o bairro de Boa Viagem, pela Av. Domingos Ferreira. “O 
acesso já é por demais congestionado e, falaram até da vinda de pessoas de outros estados”. 
Continuando, fez questionamentos em relação ao projeto anterior (residencial), acreditando que a 
construção do Shopping irá trazer maior impacto ao sistema viário. Citou problemas relacionados à 
Av. Agamenon Magalhães, ao viaduto Paulo Guerra. “Para mim a instalação desse shopping no local 
trará grandes problemas para as pessoas que têm acesso àquela área”. Neste momento, o conselheiro 
relator, Marco Aurélio solicitou a palavra e comunicou: com o projeto do shopping, a área de 
construção terá uma diminuição de 42%, em relação ao projeto anterior de natureza residencial. 
 
Dando prosseguimento, Dra. De Biase passou a palavra à conselheira Vânia Lúcia Torres de Miranda, 
representante do CREA/PE. A conselheira iniciou concordando plenamente com as colocações do 
conselheiro Miguel Romualdo, e complementando falou, “meus 25 anos de função pública me fizeram 
ter certeza da morosidade da ação do poder público, que chega sempre atrasada, a reboque. 
O prazo previsto para a inauguração do shopping é de 2 anos, devendo a Via Mangue está concluída 
antes desta data, sob o risco da implantação do shopping provocar um colapso no sistema viário de 
acesso a zona sul da cidade. Esse empreendimento tem área de construção bem maior do que a 
Shopping Recife. Todos sabemos a transformação que este gerou na área. Minha preocupação também 
é com o impacto que o empreendimento trará ao seu entorno, uma área que não precisa de indutor de 
ocupação. O projeto arquitetônico é magnífico, mas deveria ser implantado em outro local da cidade, 
pois este é totalmente inadequado. Em relação às ações mitigadoras hoje apresentadas, para mim não 
são suficientes. Talvez, a construção de uma terceira ponte, ou mesmo uma via metropolitana desse o 
suporte necessário ao impacto a ser gerado. Assistimos recentemente a apresentação do Corredor 
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Norte/Sul pelo Consórcio de Transporte, que propõe o uso exclusivo da faixa central da Domingues 
Ferreira para o transporte coletivo, jogando parte do transporte particular para a Via Mangue que já 
corre o risco de nascer saturada. Não me sinto confortável de votar a favor do empreendimento”. 
 
Em seguida, Dra. De Biase passou a palavra ao Dr. Bacelar para os esclarecimentos necessários. O Dr. 
Francisco comunicou ao conselheiro Prof. Denis, que, “a sua solicitação foi registrada. Juntamente 
com o arquiteto André Sá, iremos estudar um espaço. Em relação ao fluxo, se o projeto fosse 
residencial, seria bem mais complicado. No Shopping existem horários diferentes para entrada e saída. 
E, as ações mitigadoras solicitadas irão facilitar ainda mais este fluxo”. Passando em seguida a palavra 
ao conselheiro Marco Aurélio de Farias Costa, representante da CEF. O conselheiro questionou sobre 
a implantação de uma terceira ponte, sugerida pela GOPV, perguntando se já existia o projeto, se tem 
prazo para execução. Neste momento, a Dra. Taciana respondendo ao conselheiro falou que, “a 
terceira ponte existe como projeto enquanto plano de mobilidade da cidade, mas, não entrou como 
ação mitigadora deste projeto”. Dando continuidade, Dra. De Biase passou a palavra ao conselheiro 
João Domingos – IAB/PE. O conselheiro solicitou cópias das folhas 11 e 12 frente e verso, da Cota da 
SAJ – Dra. Maria do Socorro, que se encontram dentro do processo. Que foi atendido. Em seguida, 
falou que, “a posição da SAJ abre um precedente para outros processos. Na aprovação da CCU, consta 
o nome da representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos, mas não consta a assinatura. Logo, não 
sei se estava presente. Minha segunda colocação, diz respeito aos impactos no trânsito. No primeiro 
momento foram pontuadas várias ações mitigadoras nos pareceres da CTTU e da GOPV, e 
posteriormente apresentado novo parecer. Ficando essas ações, bastante simplificadas. É claro que, a 
construção de outro acesso iria minimizar o impacto no sistema viário. É fundamental que a Via 
Mangue seja implementada antes da construção desse Shopping”. 
 
Passando a palavra à conselheira Taciana – DIRURB, que se reportando à conselheira Lúcia da FIJ, 
falou, “a solicitação poderá ser colocada como uma proposta de ação mitigadora. Pois na realidade a 
preocupação da DIRURB foi com o sistema viário. Para melhor entendimento farei mais uma vez a 
leitura de um trecho do parecer conjunto: GOPV/DIRURB e CTTU. “1 – Elaborar projeto completo da 
3ª faixa na ponte Paulo Guerra desde o início desta até alcançar o empreendimento, e executar o trecho 
a partir do início do mirante até o acesso ao shopping.” 
 
Em seguida, a conselheira e diretora presidente da URB/Recife, Débora Vieira Chaves Mendes, se 
reportando ao conselheiro João Domingos, comunicou que a licitação do projeto da Via Mangue 
estava pronta, com recursos alocados pela Caixa Econômica Federal, com prazo de execução de 30 
meses. “Em relação a Via Mangue, estamos muito tranquilos”.  A seguir, o Dr. Francisco falou que, 
“em relação à questão do acesso pela Via Mangue, Dra. Taciana da DIRURB já forneceu os 
esclarecimentos”. Passando em seguida a palavra ao conselheiro Eduardo Fernandes de Moura, 
representante da ABIH. O conselheiro iniciou parabenizando os responsáveis pelo empreendimento. 
“A conselheira Vânia lembrou bem da morosidade do poder público. O empreendedor sempre está à 
frente do poder público. Em relação à questão do impacto do transporte, o shopping não irá alterar a 
composição (população e quantidade de carros) da cidade. O movimento dos shoppings acontece mais 
em determinados meses do ano, dezembro, por exemplo. A construção desse shopping irá até diminuir 
o fluxo ao Shopping Center Recife. A Prefeitura vem se preocupando muito com a construção da Via 
Mangue”. Prosseguindo, a suplente do presidente passou a palavra ao conselheiro Gleyson Vitorino de 
Farias, representante da FEMICRO. O conselheiro endossou os questionamentos feitos pelos 
conselheiros Miguel, João e Vânia. E, registrou sua preocupação maior, com a saída do shopping. “A 
entrada, estamos nos valendo da Via Mangue e da proposta da GOPV. Gostaria de ouvir um pouco 
mais sobre isso”. 
 
A seguir, passou a palavra à conselheira Lúcia da FIJ. “Quero parabenizar à conselheira Vânia Torres 
do CREA, pela coragem de externar todo seu pensamento sobre o projeto, ora em análise”. Reforçou a 
necessidade da garantia de construção do píer para assegurar o transporte das embarcações. “Como 
vejo que isto não está contemplado como ação mitigadora, solicito vistas ao processo”. 
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Neste momento, Dra. Lúcia Pontes voltou a assegurar que seria atendida à solicitação, voltando a 
convidar a conselheira para participar de uma das reuniões que tem sido feita com os pescadores. Dra. 
De Biase falou que, “se o CDU achar conveniente que seja colocada sua solicitação como mais um 
item de ação mitigadora, em regime de votação, isso será definido. E, o empreendimento só terá sua 
licença quando atender a referida solicitação. Pedir vistas para entender melhor um projeto, é direito 
de qualquer entidade, de qualquer membro, mas, pedir vistas porque não consta à indicação de sua 
entidade como ação mitigadora, é outra coisa”. Passando em seguida a palavra à conselheira Flávia 
Castanheira – SAJ. “Temos feito em outros empreendimentos que necessitem de intervenções um 
Termo de Compromisso para realização das ações mitigadoras aprovadas no Conselho”. 
 
Neste momento, o conselheiro relator conselheiro, Marco Aurélio, solicitou a palavra para ler mais 
uma vez dentro do seu parecer, a aprovação da CCU. “A aprovação da CCU – Comissão de Controle 
Urbanístico: ”com o acatamento das recomendações referenciais ao aproveitamento e treinamento da Mão de Obra 
local-, melhoria de acessibilidade da área, previsão de apoio para as embarcações da população a ser removida para o 
conjunto habitacional, desde que seja possível o licenciamento ambiental e posterior apresentação do Projeto ao 
FORUM PREZEIS; e outra recomendação do representante da CONDEPE/FIDEM relativo à reserva de uma faixa para 
a via de caráter metropolitano, que ligará a futura 3ª ponte. 4 – CONCLUSÃO: Assim exposto e com as análises e 
citações contidas neste parecer somos favorável à aprovação ao Empreendimento, desde que as recomendações e 
exigências contidas nos pareceres citados sejam atendidas e cumpridas com eficácia garantindo a aprovação final do 
projeto, com garantias às citadas recomendações. Este é o nosso parecer que submetemos ao CDU – Conselho de 
Desenvolvimento Urbano”. 
 
Após a releitura, a conselheira Lúcia – FIJ, falou, “dou voto de confiança às palavras da Dra. Lúcia 
Pontes, e retiro meu pedido de vistas”. Em seguida, depois de muita discussão, Dra. De Biase colocou 
em votação o parecer do conselheiro relator, engenheiro Marco Aurélio Mayrinck Estela de Melo, 
representante do SINDUSCON/PE, acrescido das indicações das ações mitigadoras propostas pelo 
Município. Documento apresentado pela Dra. Taciana Sotto Mayor, diretora da DIRURB, datado de 
26 de maio de 2010 e assinado por ela, pelo Dr. Monoel José Damasceno, Diretor de Projetos da 
CTTU, pelo Dr. André Augusto Teobaldo de Moraes, Gerente de Estudos e Projetos da CTTU e pela 
Dra. Maria Luiza de Lavor, Gerente Operacional de Estudos Viários. O processo obteve a seguinte 
votação: 17 (dezessete) votos a favor, 02 (duas) abstenções e nenhum voto contrário. Por ultimo, Dra. 
De Biase agradeceu as flores que recebeu da conselheira Flávia Castanheira da SAJ, e, muito 
emocionada, se despediu dos membros do Conselho, falando do aprendizado que teve durante esses 
cinco anos. “Com certeza, hoje, sou outra profissional, porque pude agregar o conhecimento de cada 
um de vocês. Obrigada a todos”. 
 
Neste momento, os conselheiros Paulo Monteiro – CDL, João Domingos – IAB e Flávia Castanheira – 
SAJ, falaram e agradeceram em nome dos demais membros do Conselho, pela participação e 
dedicação da Dra. Maria De Biase, no CDU durante os cinco anos que esteve a sua frente. E a 
secretaria executiva do Conselho solicitou que todos permanecessem, para um lanche de despedida da 
suplente do presidente do CDU. Finalizando a reunião, Dra. De Biase agendou para o dia 18 de junho 
a próxima Reunião Ordinária do Conselho. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, eu Graça Sá Barreto, Secretária Executiva, 
lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos conselheiros presentes.  
 
 
Recife, 28 de maio de 2010. 
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Participantes: 

Maria José De Biase – Suplente do presidente/ Taciana Maria Sotto Mayor – SCDUO (titular) / 

Márcia Vasconcellos Tavares de Melo - SCDUO (suplente) / Fábio Henrique de Souza Macêdo – Sec. 

Finanças (suplente) / Flávia Cardoso Ferro – Sec. Assistência Social (titular) / Flávia Castanheira do 

Nascimento – SAJ (titular) / José Antônio Bertotti Júnior – Sec. Ciência, Tec. Des. Econômico 

(titular) / Virginia Maria Marques de Souza – Sec. Turismo (suplente) / José Fernando de Souza Paz – 

SANEAR (titular) / Débora Vieira Chaves Mendes – URB/Recife (titular) / Flaviana Gomes da Silva – 

URB/Recife (suplente) / Marco Aurélio de Farias Costa – CEF (suplente) / Maria do Carmo de 

Albuquerque Braga – Ag. CONDEPE/FIDEM (titular)/ Marco Aurélio M. Estela de Melo – 

SINDUSCON (titular)/Antônio Benévolo Carrilho – FIEPE (suplente)/ Paulo José Pessoa Monteiro – 

CDL/Recife (titular)/ Bruno Cortez Uchoa de Miranda – ACP (titular)/ Gleyson Vitorino de Farias – 

FEMICRO (suplente)/ Vânia Lúcia Torres de Miranda – CREA/PE (titular)/ Miguel Romualdo de 

Medeiros - CORECON/PE (titular)/ Antônio Xavier de Morais – CUT/PE (titular)/ João Domingos 

Petribú da Costa Azevedo – IAB/PE (titular)/ Luiz Augusto Rangel Moreira – IAB/PE (suplente)/ 

Félix Cantalício Sampaio de Sá – ADEMI/PE (titular)/ Eduardo Fernandes de Moura – ABIH 

(suplente)/ Denis Antônio de Mendonça Bernardes – CJC/ABONG (suplente)/ Maria Lúcia da Silva – 

FIJ (titular). 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CDU 

 

 

Anexo III – Lei 15 735/92 

 

Ementa: Dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento Urbano, em 
cumprimento ao disposto no Artigo 5º do Ato das Disposições 
Transitórias da Lei Orgânica do Recife e dá outras 
providências correlatas.  

 

 O PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE FAZ SABER O PODER LEGISLATIVO DECRETOU E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º - Além de outras atribuições previstas no Plano Diretor do Recife (Lei 15547/91), ao 
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, de que trata o Artigo 113 da Lei Orgânica do 
Recife, compete deliberar, no âmbito do Poder Executivo, nos processos de elaboração, atualização, 
controle, acompanhamento e avaliação: 

 

I. Do Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife; 
II.  Da lei de Uso e Ocupação do Solo 

 

Art. 2º - O Conselho de Desenvolvimento Urbano, na forma do parágrafo 1º do Artigo 113 da Lei 
Orgânica do Recife, será integrado pelas Câmaras Setoriais de Desenvolvimento Econômico e 
Desenvolvimento Social, cujas atribuições, constituição e funcionamento serão definidos e detalhados 
no Regimento Interno do mesmo Conselho. 

 

Art. 3º - O Conselho de Desenvolvimento Urbano será constituído por 09 (nove) conselheiros 
representantes desta municipalidade e 09 (nove) conselheiros representantes da sociedade civil. 
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§ 1º - Cada conselheiro terá um suplente que o substituirá em suas faltas e impedimentos. 

§ 2º - Dos nove conselheiros representantes da sociedade civil, 03 (três) representarão 
associações comunitárias e não governamentais 03(três) representarão conselhos profissionais 
e sindicatos e 03(três) representarão entidades vinculadas às Classes Produtoras. 

§ 3º - Os conselheiros representantes da sociedade civil serão indicados pelas entidades 
habilitadas, entendendo-se como tais aquelas que, tendo personalidade jurídica própria, 
tenham sido constituídas há mais de 03 (três). 

§ 4º - O Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento Urbano, a ser editado na forma 
desta lei (Art. 7º), estabelecerá nominalmente quais os órgãos ou entidades representarão a 
sociedade civil recifense na sua composição, cujos conselheiros e respectivos suplentes por 
eles indicados, serão designados pelo Prefeito do Município.  

§ 5º - Os Conselheiros representantes do Município e seus suplentes serão nomeados e 
destituídos pelo Prefeito do Município. 

§ 6º - Os membros do Conselho de Desenvolvimento Urbano serão empossados em solenidade 
presidida pelo Prefeito. 

§ 7º - Dentre os representantes do Município, no mínimo 03 (três) serão secretários 
municipais, sendo membros natos o Secretário de Planejamento e Urbanismo e o Secretário de 
Finanças. 

§ 8º - será presidido pelo Secretário de Planejamento e Urbanismo e, em sua ausência, pelo 
seu substituto legal. 

§ 9º - A Secretária de Planejamento e Urbanismo funcionará como Secretária Executiva do 
Conselho em apreço, devendo fornecer-lhe as condições necessárias para sua atuação, 
inclusive informações, estudos e pareceres.  

§ 10 - O Conselho de Desenvolvimento Urbano reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e 
extraordinariamente quando convocado pelo seu Presidente ou por um terço (1/3) dos 
conselheiros.  

 

Art. 4º - O Conselho de Desenvolvimento Urbano supervisionará o funcionamento do Fórum do 
Recife, instrumento institucional de informações e debates das questões relativas à cidade do Recife, 
com a finalidade de incrementar a consciência dos cidadãos recifenses para os problemas citadinos e 
ao equacionamento e captação de soluções possíveis.  

 

§ 1º - A Secretaria de Planejamento e urbanismo proverá os recursos necessários ao 
funcionamento do Fórum da Cidade do Recife. 

§ 2º - As atividades do Fórum da Cidade do Recife terão caráter permanente, absorvendo as 
funções do Instituto da Cidade. 
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Art. 5º - O Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento Urbano estabelecerá composição, 
funções e funcionamento da Câmara de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Social e a 
organização e funcionamento do Fórum da Cidade do Recife.  

 

Art. 6º - Representantes das Prefeituras Municipais da Região Metropolitana e de Órgãos Públicos 
federais e Estaduais atuantes na Cidade do Recife poderão participar das Câmaras do Conselho de 
Desenvolvimento Urbanos, como observadoras exclusivamente com direito a voz.  

 

Art. 7º - O Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento Urbano, mediante Decreto do prefeito 
da Cidade do recife, será aprovado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta lei. 

Art. 8º- Fica modificada a denominação do Conselho de Desenvolvimento Urbano do Recife, 
instituído pela Lei 14511/83 lei de Uso e Ocupação do Solo- e nas leis complementares que a alterem 
ou complementem posteriormente, para CONSELHO DE CONTROLE URBANÍSTICO DO 
RECIFE, mantidas todas as finalidades, atribuições, composição e comissões e órgãos que a estes 
interagem, até ulterior legislação urbanística. 

 

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 10 – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Recife, 21 de dezembro de 1992. 

 

Gilberto Marques Paulo 

Prefeito 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CDU 

 

 

 

Anexo IV - Lei Nº. 15945/94 

EMENTA: Altera a redação do “caput” e dos parágrafos segundo, 
quinto e sétimo do Art. 3º da lei Municipal nº. 15735/92, 
estabelecendo nova composição para o Conselho de 
Desenvolvimento Urbano da Cidade do Recife e dá outras 
providências.  

 

O POVO DA DIDADE DO RECIFE, POR SEUS RERPESENTANTES DECRETA E EU, EM SEU 
NOME, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º - O Caput e os Parágrafos Segundo, Quinto e Sétimo do Art. 3º da Lei Municipal nº. 15735 de 
21 de dezembro de 1992 passam a vigorar com as seguintes redações:  

Art. 3º - O Conselho de Desenvolvimento Urbano será constituído por 10 (dez) conselheiros 
representantes desta municipalidade e 10 (dez) conselheiros representantes da sociedade civil. 

 

§ 2º - Dos10 (dez) conselheiros representantes da sociedade civil, 03 (três) representarão 
associações comunitárias e não governamentais, 03(três) representarão conselhos profissionais 
e sindicatos e 03(três) representarão entidades vinculadas às Classes Produtoras e 01(um) 
representará o Fórum do PREZEIS. 

§ 5º - Os Conselheiros representantes do Poder Público Municipal e seus suplentes serão 
nomeados e destituídos pelo Prefeito do Município. 

§ 7º - Dentre os representantes do Município, no mínimo 03 (três) serão secretários 
municipais, sendo membros natos o Secretário de Planejamento e Urbanismo, o Secretário de 
Finanças e um dos membros da Comissão de Obras e urbanismo da Câmara Municipal do 
Recife. 

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Caput e os Parágrafos Segundo, 
Quinto e Sétimo do Art. 3º da Lei Municipal nº. 15735 de 21 de dezembro de 1992 . 

 

Recife, 22 de agosto de 1994. 

 

Jarbas de Andrade Vasconcelos 

Prefeito 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CDU 

Anexo VII - EMENDA À LEI ORGÃNICA MUNICIPAL Nº. 05/ 96 

 

EMENTA: Dá nova redação ao Art. 113 da Lei Orgânica do Município 
do Recife.   

 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE aprovou e a COMISSÃO EXECUTIVA 
Promulga nos termos do artigo 25, § 2º da Lei Orgânica do Recife, a seguinte emenda a lei Orgânica.   

 

A CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE resolve:  

 

Art. 1º - O “caput” do Art. 113 da Lei Orgânica do Município do Recife passa a ter a seguinte redação, 
mantidos os respectivos parágrafos:  

 

“Art. 113 – O Conselho de Desenvolvimento Urbano, órgão colegiado de composição paritária entre 
representantes do Município, da FIDEM (FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE), Caixa Econômica Federal, Universidade federal de Pernambuco, 
através do Mestrado em Desenvolvimento Urbano e a sociedade civil, exercerá as funções de 
acompanhamento, avaliação e controle do Plano Diretor”.  

 

§1º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 2º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

SALA DE SESSÕES DA CÃMARA MUNICIPAL DO RECIFE, EM 29 DE MAIO DE 1996. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CDU 

Anexo VIII - DECRETO Nº. 16.940/95 

 

EMENTA: Aprova o Regimento Interno do Conselho de 
Desenvolvimento Urbano. 

 

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 170 da lei nº. 15 
547/91 (Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife) e pelo Art. 7º da lei nº. 15 735, de 21 
de dezembro de 1992. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento Urbano, em anexo ao 
presente decreto, e instituído pelo Art. 113 Lei Orgânica do Município do Recife e disciplinado pelas 
leis nº.15547/91, nº. 15735/92 e nº. 15945/94. 

 

Art. 2º - Este decreto e o Regimento Interno do CDU entrarão em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

 

 

Recife, 31 de março de 1995 

 

JARBAS DE ANDRADE VASCONCELOS 

Prefeito da Cidade do Recife 
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DORANY DA SÁ BARRETO SAMPAIO 

Secretário de Assuntos Jurídicos e Administrativos 

 

SYDIA MARIA QUEIROZ ALBUQUERQUE MARANHÃO 

Secretária de Planejamento Urbano e Ambiental 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CDU  

Anexo V - DECRETO Nº. 17.477/96 

 

EMENTA: Altera o Regimento Interno do Conselho de 
Desenvolvimento Urbano e dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 54, IV, da Lei Orgânica do 
Município do Recife – LOMR, e  

CONSIDERANDO o disposto na Emenda à Lei Orgânica nº. 5, de 29 de maio de 1996, e na Lei 
16.231, de agosto de 1996,  

 

DECRETA:  

Art. 1º - O “caput” e incisos do Art. 4º do Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento 
Urbano – CDU, aprovado pelo Decreto nº. 16.940, de 31 de março de 1996, passam a vigorar com a 
seguinte redação:  

 

“Art. 4º - O CDU é composto de 28 (vinte e oito) conselheiros sendo 14 (quatorze) representantes 

do Poder Municipal e 14 (quatorze) representantes da Sociedade Civil assim 

distribuídos: 

 

I - do Poder Público 

a. O titular da Secretaria de Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental; 

b. O titular da Secretaria de Finanças; 

c. 1 (um) representante da Comissão de Obras e Urbanismo da Câmara de Vereadores do 

Recife; 
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d. 7 (sete) representantes da Municipalidade a serem indicados pelo Prefeito do Município, 

sendo 1(um) obrigatoriamente, Secretário Municipal; 

e. 1 (um) representante da Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do 

Recife - FIDEM;  

f. 1 (um) representante da Caixa Econômica Federal - CEF; 

g. 1 (um) representante Mestrado de Desenvolvimento Urbano – MDU, da Universidade 

Federal de Pernambuco.  

II - da Sociedade Civil 

 

h. a) 01 representante do Fórum do PREZEIS; 

i. b) 04 (quatro) representantes de associações comunitárias e não governamentais; 

j. c) 05 (cinco) representantes de conselhos profissionais e sindicatos; 

k. d) 04 (quatro) representantes de entidades vinculadas às classes produtoras.” 

 

Art. 2º Sem prejuízo do disposto no art. 35 do Regimento Interno do CDU, são incluídas entre as 

entidades representantes da Sociedade Civil as seguintes: 

I – a Associação Brasileira de entidades não-governamentais, com direito a indicar o titular e o 

suplente, na hipótese do art. 4º, II, “b”, do Regimento Interno do CDU; 

II – o Instituo dos Arquitetos do Brasil – Departamento de Pernambuco – IAB/PE, com direito a 

indicar o titular, e o Sindicato dos Arquitetos, com direito a indicar o suplente, na hipótese do art. 4º, 

II, “c”, do Regimento Interno do CDU; 

III – A Associação Comercial de Pernambuco – ACP, com direito a indicar o titular, e a Federação das 

Microempresas de Pernambuco – FEAMEP, com direito a indicar o suplente, na hipótese do art. 4º, II, 

“d”, do Regimento Interno do CDU. 

 

Art. 3º - Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Recife, 25 de setembro de 1996 

 

 

JARBAS DE ANDRADE VASCONCELOS 

Prefeito da Cidade do Recife 
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DORANY DA SÁ BARRETO SAMPAIO 

Secretário de Assuntos Jurídicos e Administrativos 

 

SYDIA MARIA QUEIROZ ALBUQUERQUE MARANHÃO 

Secretária de Planejamento Urbano e Ambiental 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CDU 

Anexo VI - LEI n° 16.704/2001 

 

EMENTA: Altera a lei nº 15.735, de 21 de dezembro de 1992, no que se refere à composição do 
CDU- Conselho de Desenvolvimento Urbano. 
 

O POVO DA CIDADE DO RECIFE, POR SEUS REPRESENTANTES, DECRETOU, E EU, EM 
SEU NOME, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Art.1º - O caput e parágrafo primeiro e segundo do Art. 3º da lei nº 15.735 de 21 de dezembro de 
1992, alterada pela Lei 15.945, de 26 de agosto de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 3º - O Conselho de Desenvolvimento Urbano - CDU - será constituído de 28 (vinte e oito) 
conselheiros, sendo 14 (quatorze) do Poder Púbico e 14 (quatorze) da sociedade civil, ficando 
estabelecido que cada Conselheiro terá um Suplente que substituirá nas suas faltas e impedimentos. 
 
§ 1º - Dos 14 (quatorze) representantes de Poder Público, 11 (onze) representarão o Poder Municipal, 
01 (um) representará a FIDEM - Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife, 
01 (um) representará a Caixa Econômica Federal - CEF e 01 (um) representará o Mestrado de 
Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/MDU. 
 
§ 2º - Dos 14 (quatorze) representantes de sociedade civil 04 (quatro) representarão associações 
comunitárias e não governamentais, 05 (cinco) representarão conselhos profissionais e sindicatos, 04 
(quatro) representarão entidades vinculadas às classes produtoras e 01 (um) representará o Fórum do 
PREZEIS 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Recife, 30 de outubro de 2001 

João Paulo Lima e Silva 

Prefeito 
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PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
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