


Nós é que fazemos 
a

cidade que 
queremos• “A Conferência das Cidades foi 

criada pelo Ministério das Cidades 
para consolidar a parceria entre os 
governos e a sociedade civil, a fim 
de construir um modelo de política 
urbana com a participação efetiva 
dos municípios”.





Objetivo da 
Conferência

“O objetivo é identificar os 
problemas enfrentados pelas 
microrregiões no crescimento 
urbano, e elaborar propostas 

para a diminuição da 
desigualdade social e o 

desenvolvimento funcional dos 
municípios, sem degradar a 

natureza”.







Introdução
. O palestrante: uma voz diferente
. Proposta: visão crítica da cidade.

. Nossa cidade: conhecer para 
desenvolver.

. Muito a fazer: bela, maltratada, 
privatizada, desordenada.



Introdução
. Código de Postura: bom, 

mas desconhecido e 
ignorado.

. Foco da reforma: moradores 
(ambiente, habitação, 

mobilidade, circulabilidde).
. Conceito de cidade: favela de 

pedra, selva social, nossa 
casa.



Introdução
. Gestão pública: perdida 

no espaço urbano, 
atrasada.

. Morador: predador, 
egoísta, sem orientação.

. Demanda: espaço, 
trabalho, abastecimento, 
serviços públicos, lazer.



História

. Origem histórica: Tomba, 
Hotel de Santa, Rua do 

Comércio.



Hotel de Santa – Início do Tomba – 
Década 1930

Início do Tomba (Foto 
Santos,1930)



Rua do Comércio (Foto Santos, 
1930)





Beleza perdida

. Detalhes que vão 
sumindo: fachadas, 

rodapés, arquitetura, pisos 
etc.























































































Expansão urbana

. A cidade nova: expansão 
desordenada, sem 

planejamento.



















































Tamanho e beleza

. Visão geral e grandeza da 
cidade (situação atual).





Propostas

 - água (novo sistema)

   - saneamento (novo sistema)

   - anel rodoviário (urgente)



Propostas

- porto seco (inadiável)

   - zoneamento (agora)

   - mobilidade (transporte)



Propostas

- requalificação de vias
   - novas vias (novos eixos)

   - legislação 
(criar/atualizar)



Legislação 
disponível

- Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257/2001) 

- Lei Orgânica do Município 
- Código de Postura (Lei nº 

868/1994)
- Plano Diretor Participativo (Lei nº 

1.043/2006)



Eixos de 
circulação:

 - norte/sul
   - leste/oeste

   - links periféricos



Eixos Norte/Sul: 
- Presidente Vargas 

(requalificar)

   - Nelson Leal (requalificar)

   - Ursino T. Meira 
(requalificar)



Eixos Norte/Sul: 
 - Beira Rio Brumado (nova)

   - São José/Poli/Estocada 
(nova)

   - Lagoa Grande/Estocada 
(nova)

   - Beira Rio Taquari (nova)

   - Gil Ferreira Pessoa 
(urbanizar)



Eixos 
Leste/Oeste: 
- Via Hospital/Estocada

  - Via Polivalente/Matinha
  - São Gonçalo/Lagoa 

Grande/Matinha
  - L. Cardoso/Pinicão/Matinha











Links periféricos: 
- Passa-Quatro
  - Rua do Fogo
  - Rua do Areão

  - Recreio/Enforcado
  - Ponte/DNOCS/Beira Rio





Conclusão

. Não é natural (falsas desculpas)

. Tem recursos (faltam projetos)

. Senso crítico (perdido)

. Capacidade de indignação 
(perdida)



Conclusão

. Cidadania/conforto 
(consciência)

. Nova província (mentalidade)

. Novas demandas humanas 
(material/espiritual)









OBRIGADO A 
TODOS, PELA 

ATENÇÃO!

Raimundo Marinho
Jornalista
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