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SBU na TV!
   Por ocasião das discussões da LOUOS de 
Salvador, a SBU foi convidada a participar de um 
debate sobre o projeto de lei no programa Bom 
dia Bahia da TV Aratu, sendo  representada pela 
diretora Thais Rebouças, do qual participou 
também a urbanista Juliana Paes . A participação 
da SBU foi fundamental para apontar para os 
riscos referentes às propostas de adensamento e 
verticalização de determinadas áreas da cidade e 
seus impactos nas redes de infraestrutura 
urbana, alémda redução das áreas de proteção 
de recursos naturais.

DA LOUOS DE SALVADOR
SBU NAS DISCUSSÕES 

                        A SBU participou de audiências públicas     promovidas 
pela Câmara de Vereadores de Salvador para a discussão do 
projeto de lei da Lei Ordenamento do Uso e Ocupação  do Solo de 

Salvador - LOUOS, ocorridas no mês de julho. Na ocasião, a SBU questionou 
sobre a insuficiência de estudos técnicos que justificassem as alterações  do

zoneamento e o aumento do gabarito da Orla Atlântica e dos coeficientes de aproveitamento 
de regiões sensíveis, como o Centro Antigo e áreas preservação ambiental e apontou para os 
riscos dos impactos dessas alterações nas infraestruturas e na ambiência urbanas.   
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Nota 

PDDU e LOUOS

A SBU emitiu uma nota sobre o 
processo de elaboração e aprovação 
do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano de Salvador - PDDU e Lei de 
Ordenamento do Uso e Ocupação do 
Solo - LOUOS. Na nota, denunciamos 
a inexistência de participação social 
efetiva no seu processo elaboração, o 
descumprimento do Estatuto da 
Cidade e da Lei Orgânica Municipal e 
a não integração com a Região 
Metropolitana. Destacamos ainda: a 
insuficiência de estudos técnicos na 
elaboração; a não demarcação dos 
instrumentos urbanísticos de 
Parcelamento, Edificação ou 
Utilização Compulsórios e IPTU 
Progressivo no Tempo, fundamentais 
para o cumprimento da função social 
da cidade e da propriedade urbana; a 
demarcação irresponsável das 
Operações Urbanas Consorciadas; a 
redução das macrozonas ambientais; 
retrocessos nos instrumentos de 
gestão democrática; aumento do 
gabarito e de coeficientes de 
aproveitamento em determinadas 
áreas da cidade, dentre outros. 

Para ler a nota completa, acesse o 
link:
https://sburbanismo.wordpress.com/
2016/12/02/nota-sobre-pddu-e-lou
os-de-salvador-2/

SBU no lançamento 
da FRENTE PARLAMENTAR 
em Defesa do URBANISMO
e outras AREAS AFINS

A SBU participou no dia 12 de dezembro do 
Lançamento da Frente Parlamentar Baiana em 
Defesa da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, 
Geografia, Urbanismo e demais áreas afins 
proposta pela deputada Maria Del Carmen. O 
evento ocorreu na Assembleia Legislativa da 
Bahia - ALBA e a SBU foi representada pelo 
Diretor-Presidente, João Pena, que falou sobre 
a importância dessa iniciativa pela valorização 
do urbanismo e dos nosso profissionais e as 
demais áreas tão importantes para o 
desenvolvimento do nosso país. 

Confira a cobertura do evento:
http://zip.net/bbtBr5



Entre os dias 07 e 10 de novembro foi 
realizada na UNEB, Campus I, a X Semana de 
Urbanismo - SEMUR que teve como tema os 
15 anos do Estatuto da Cidade. A SBU 
participou em diferentes momentos da 
SEMUR, apoiando e contribuindo com o 
debate das questões urbanas. A abertura 
institucional contou com participação do 
Diretor-Presidente da instituição, João Pena. 
No dia 10 de outubro aconteceu a mesa IV – 
Formações em Urbanismo e atuação 
profissional na política urbana brasileira. A 
mesa foi mediada  por João Pena e teve a 
participação da urbanista Glória Cecília 
Figueiredo, da coordenadora do curso de 
Planejamento Territorial da UFABC, Carolina 
Moutinho, do diretor da ANPUR, pof. João 
Rovati, da coordenadora do Curso de 
Urbanismo da UNEB, Rita Vieira e da 
urbanista Juliana Paes, assessora da 
Secretaria de Urbanismo de Salvador. 

PARTICIPAÇÃO DA  
SBU NA SEMUR

SBU NA 
 73ª SOEA 

Entre os dias 29 de agosto e 01 de 
setembro de 2016 a SBU participou da 
73ª Semana Oficial de Engenharia e 
Agronomia - SOEA, realizada em Foz 
do Iguaçu. A SBU foi convidada pelo 
CREA-BA como membro de sua 
comitiva oficial. Nesta oportunidade 
pudemos fortalecer nossa relação com 
o sistema e, sobretudo com o CREA, 
além de nos aproximarmos de 
questões de âmbito nacional do 
sistema  CONFEA/CREA. 

Para saber mais sobe o evento clique 
no link: 
http://www.soea.org.br/bem-vindos/



CONFERÊNCIA MUNICIPAL

CONFERÊNCIA ESTADUAL 

PARTICIPAÇÃO NA 

DE SALVADOR E NA 

DAS CIDADES

A SBU participou da 6° Conferência 
Municipal de Salvador nos dias 29 e 30 de 
junho no Senai/Cimatec. Com o tema: “
Função Social da Cidade e da 
Propriedade” e Lema: “Cidades Inclusivas, 
Participativas e Socialmente Justas”, o 
objetivo das Conferências foi reunir 
propostas e diretrizes para políticas de 
desenvolvimento urbano nas esferas 
municipal, estadual e federal. Na ocasião 
da Conferência Estadual, realizada entre 
30 de novembro e 02 de dezembro, a SBU 
foi eleita para ocupar um assento no 
Conselho Estadual das Cidades, como 
suplente do CREA-BA, e como delegada 
para participar da Conferência Nacional 
das Cidades, que está prevista para 
acontecer em junho de 2017.

A SBU deseja a todos e todas 
um 2017 cheio de conquistas!


