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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta o Produto 08 – Tomo I -  Volume III - Relatório da 

3ª reunião do Grupo de trabalho e Acompanhamento (GTA), parte integrante do 

sétimo relatório técnico do Contrato no 019-35/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Vitória da Conquista e a Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP, tendo como 

objeto a elaboração do Plano Estratégico Vitória da Conquista 2020 – Etapa I, 

concebido como um elenco orgânico e estruturado de projetos e ações a serem 

implementados no período 2017/2020 pela nova Administração Municipal. 

A Etapa I do Plano 2020, objeto do Contrato atual, compreende o desenvolvimento dos 

seguintes produtos: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; Plano Diretor Distrito 

Aeroportuário; Agência Reguladora Municipal e Termos de Referência para os Planos 

Municipais de Saneamento Básico, Meio Ambiente e Mineração. 
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2. REGISTRO DA ATIVIDADE 

Data: 18 de junho de 2019. 

Atividade: 3ª reunião do Grupo de Trabalho e Acompanhamento do PDDU e PDAP. 

Técnicos responsáveis: Liana Viveiros 

Equipe de apoio: Heliodório Sampaio, Naiah Caroline, Rebeca Gonçalves, Camila 

Farias, Rebeca Bulhões, Eric Ferreira, Júlia Dell’Orto, Helder Beltrão, Jane Ferreira, 

Renata Baptista, Lucimeire Passos, Daniela Reitermayer, João Costa. 

3. PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO 

A assistente social Lucimeire Passos realizou visitas a diversos órgãos públicos e 

demais atores, a saber: 

• Câmara de Vereadores, tendo como objetivo cada gabinete de vereador para 

sensibilizar para a terceira oficina do GTA; 

• Coordenações da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial da 

Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes), com a finalidade de sensibilizar 

para que estas coordenações mobilizassem suas equipes para o evento citado; 

• Rádio Clube e Rádio Brasil em busca de divulgação.  

Também foram realizadas divulgações via WhatsApp e Facebook.  e divulgação junto 

aos representantes do GTA via WhatsApp e telefone.  

Foram ainda colados os cartazes em locais públicos da cidade. 

A técnica Renata Baptista realizou as seguintes atividades: 

• Encaminhamentos de e-mails para os contatos de mobilização, convidando para 

a 3ª Reunião do GTA. Incluindo na lista, os CRAS, a CIM e contatos das listas 

de presenças (IAS, CAU, FAINOR, FASA ETC). 

3.1. RELATO DA ATIVIDADE 

A atividade foi realizada no dia 18 de junho de 2019, iniciada às 13:00h, no auditório do 

Centro Municipal de Atendimento Especializado, localizado à Av. Olívia Flores, 3000 – 
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Candeias e teve a participação de 108 pessoas, sendo 94 de participantes do GTA e 14 

de membros da equipe da FEP. 

 

Programação 

13:00 – Abertura dos trabalhos 

13:10 – Explanação sobre o conteúdo da reunião 

14:00 – Reunião dos grupos por segmentos para identificação de conflitos e agendas 

(Mandala da Disputa pelo Direito à Cidade) 

17:30 – Escolha dos representantes por segmentos 

Foram formados 6 grupos, com representantes dos segmentos abaixo: 

• Poder público. 

• Movimentos sociais e populares;  

• Trabalhadores, através de suas entidades sindicais;  

• Empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento 

urbano; 

• Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa; 

• Organizações não governamentais com atuação na área.  

A seguir, apresentamos a sistematização das questões identificadas nos diversos 

grupos: 

3.1.1. Segmento Poder Público 

Antes de iniciar as atividades os participantes se apresentaram, inclusive as facilitadoras 

das atividades, a Engenheira Naiah Caroline Rodrigues e a advogada Julia Dell’Orto, 

que se apresentaram por último. 

No primeiro momento, Julia explicou rapidamente a dinâmica que seria aplicada, já que 

a Arquiteta Liana Oliveira havia explicado a metodologia em detalhes para o grande 

grupo de presentes no momento inicial do evento (plenária).  

Inicialmente houve uma breve exposição pelos participantes sobre como era entendido 

o “Direito à Cidade”. Dentre os conceitos individuais citados destacam-se: 

• Mobilidade e o direito pleno de ir e vir; 

• Acesso à Saúde, Educação, Trabalho e infraestrutura de qualidade; 
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• Infraestrutura funcionando para beneficiar igualmente todos os cidadãos; 

Oferecer igualmente os serviços à todas as classes, independentemente do local de 

moradia. 

Nesse momento, a coordenadora da atenção básica relatou o grande aumento de 

demanda pelos serviços de saúde pública nas unidades dos bairros, devido à instalação 

de novos condomínios, o que faz com que a equipe e os equipamentos do local não 

consigam atender a população que busca pelos referidos serviços.  

Foi proposto que a iniciativa particular, que instala os condomínios, ofereça para a 

comunidade pelo menos as instalações básicas para possibilitar o atendimento por 

serviços de saúde à população instalada. 

Figura 1 - Participantes do Grupo Segmento Poder Público 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 

 

Figura 2 - Mediação da atividade da mandala 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 

 



 
 
 
 
 

 

9 
 

Em seguida os representantes de secretarias municipais e representantes de órgãos 

como INCRA, IBGE e Caixa Econômica Federal discorreram sobre a agenda 

relacionada ao PDDU que essas instituições possuem, tendo sido citadas as 5 agendas 

abaixo listadas: 

• Melhorias da mobilidade e melhorias do sistema viários; 

• Definição da utilização do atual aeroporto após a sua desativação; 

• Parques da Cidade; 

• Regularização dos loteamentos urbanos (irregulares) e os rurais; 

• Compatibilizar a infraestrutura e serviços públicos com a demanda e o 

crescimento populacional. 

Para cada agenda deveriam ser identificadas as suas arenas, os amigos, os inimigos, 

os instrumentos, as estratégias, as táticas e os argumentos que podem estar 

relacionados com tal agenda.  

Dessa forma, os elementos que foram relacionados a cada agenda podem ser 

observados no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Resultados da Mandala- Poder Público 

Agenda Arena Amigos Inimigos Instrumentos Estratégias Táticas Argumentos 

Melhorias da 
mobilidade e 
melhorias do 
sistema viários 

 

Associação de 
desportistas e 
Associação de 
Moradores 

Avanço da 
População sobre a 
calçada (invasão) 
inviabilizando 
ciclovias ou 
rampas de acesso 

 

Aumentar a rede de 
ciclovias e integrá-
las. 
Implementar 
condicionantes aos 
loteamentos para 
integrar ao espaço 
público respeitando 
a mobilidade 

Captação de 
recursos 
federais 70 
km ciclovia 
(SEMOB) 
Incentivar o 
uso da 
bicicleta para 
trabalhar 

 

Definição da 
utilização do atual 
aeroporto após a 
sua desativação 
 

Grupo de Trabalho e 
Acompanhamento 

Estado, União e 
Municípios 

     

Parques da Cidade 
 

  
Insegurança nos 
locais 

Plano de manejo    

Regularização dos 
loteamentos 
urbanos 
(irregulares) e os 
rurais; 
 

  
Loteadores 
irregulares 

Instrumentos da 
Política Urbana 
Coeficiente 
mínimo para 
imóveis 

Fiscalização, 
embargo e multas 
Dar transparência 
aos loteamentos 
irregulares e 
regulares para a 
população ter 
conhecimento 

  

Compatibilizar a 
infraestrutura e 
serviços públicos 
com a demanda e o 
crescimento 
populacional. 

   Plano Diretor    

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 
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Como pode ser observado no Quadro 1, apesar de a metodologia propor o 

preenchimento de todos os itens da mandala, e mesmo como todo incentivo e auxílio 

das técnicas para que fosse complementado, não conseguiram os participantes 

preencher todos os elementos que se relacionavam com as agendas propostas pelos 

mesmos. 

Como aspecto desafiador, pode ser destacada a dificuldade dos participantes em 

visualizar as temáticas do ponto de vista institucional, ou seja, do segmento poder 

público e de suas representações, colocando-se muitas vezes como população em geral 

ao indicar problemas e sugestões de melhora de forma genérica, o que pode prejudicar 

entendimento das estratégias institucionais, previstas e potenciais, para a cidade. 

As Figuras abaixo apresentam os resultados da aplicação da Mandala. 

Figura 3 - Mandala da agenda "Regularização dos loteamentos” 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 

Figura 4 - Mandala da agenda "Parques da Cidade" 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 
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Figura 5 - Mandala da agenda "Compatibilizar a infraestrutura e serviços à demanda" 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 

Figura 6 - Mandala da agenda "Aeroporto antigo” 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 

3.1.2. Segmento das entidades sindicais 

Não houve quórum para a discussão deste grupo, uma vez que apenas uma pessoa se 

fez presente, o Sr. Luciano de Souza Almeida, o qual já se fez representante desse 

grupo. Devido à impossibilidade de aplicar a mandala e as discussões que por ela 

perpassam, a atividade não foi realizada nesse grupo e será remarcada numa data 

posterior com representantes desse segmento.  

 

3.1.3. Segmento dos movimentos sociais e Segmento das organizações não 
governamentais 

 

O grupo dos movimentos sociais e sociedade civil se reuniu na Sala 06 e contou com 

31 participantes de diversos bairros e distritos do Município de Vitória da Conquista, vide 
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lista de presença (Figura 7). Ao iniciar a atividade lhes foi perguntado o que entendiam 

como Direito à Cidade, e as seguintes sentenças foram registradas: 

• Atendimento à saúde em qualidade e em quantidade 

• Acessibilidade para todos, sede e zona rural, no transporte, escolas e serviços 

de saúde. 

• Transporte em qualidade e quantidade para os distritos e sede. 

• Água dos rios e riachos preservadas com proteção das nascentes e mantas 

ciliares e participação nos comitês de bacia. 

• Espaços de lazer, cultura e esporte e preservação do patrimônio histórico. 

• Participação forte e determinante das discussões sobre o município, 

legitimando-se as deliberações dos conselhos 

• Planejamento urbano que envolva o direito à moradia e o acesso aos serviços 

públicos como água, luz e esgoto. 

• Investimentos habitacionais que contemplem a zona rural e respeitem os modos 

de vida e a cultura da população. 

• Aplicação das políticas públicas gerando oportunidades associadas às 

permanecia da população rural, especialmente os jovens, nas suas 

comunidades (Assistência Técnica, crédito Rural, Educação e Habitação Social) 

• Espaços de comercialização de alimentos produzidos pela agricultura familiar 

agroecológica no município. 

• Regularização fundiária urbana e rural. 

• Universalização do saneamento básico e da infraestrutura urbana na sede e nos 

distritos. 

• Educação para todos nas zonas rurais e urbanas inclusive com criação de 

espaços de leitura 

• Segurança pública, especialmente na zona rural. 

Do que foi dito como Direito à cidade pelos participantes, alguns tópicos se tornaram 

agendas da atividade seguinte, a mandala, sendo discutidas as seguintes agendas: 

1. Reativação, maior participação popular e legitimidade dos conselhos. 

2. Promover condições de permanência no campo para os jovens e suas famílias. 

3. Mobilidade e acessibilidade. 

A Figura 7 ilustra o preenchimento da mandala com essas três agendas e a Figura 8 

momentos da realização da atividade. 
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Figura 7 - Mandala preenchida pelo segmento dos movimentos sociais 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 
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Figura 8 - Aplicação da mandala no grupo dos movimentos sociais e sociedade civil 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 

 
O resultado da atividade com a mandala gerou o Quadro 2, onde estão transcritos os 

itens levantados pelos participantes desse segmento para cada agenda. 
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Quadro 2 - Resultados da Mandala do Segmento de movimentos sociais e sociedade civil 

Agendas Arenas Amigos Inimigos Instrumentos Estratégias Táticas Argumentos 

Reativação, 

maior 

participação 

popular e 

legitimidade 

dos 

conselhos 

1. Câmara de 

vereadores e 

deputados e 

Ministério 

Público; 

2. Escolas e 

Universidades. 

1. 

Associações, 

sociedade 

civil, câmara 

de 

vereadores 

(alguns 

vereadores), 

OAB, 

Defensoria 

Pública, 

Escolas, 

Universidades 

1. Gestão 

Pública, 

empresários, 

latifundiários, 

alguns 

vereadores; 

2. Falta de 

informação; 

3. 

Especulação 

imobiliária. 

1. Audiências 

públicas; 

2. Imprensa; 

3. Internet . 

1. 

Mobilização 

Popular. 

1. Envolver movimentos 

sociais e associações; 

2. Convocação dos 

representantes dos 

conselhos; 

3. Reunião ampliada com 

todos os conselhos. 

1. Petição Pública; 

2. O conselho é o 

local de fala da 

sociedade 

(representa a 

população) e deve ter 

poder deliberativo e 

fiscalizador. 

Promover 

condições de 

permanência 

no campo 

para os 

jovens e suas 

famílias. 

1. Secretarias 

Municipais e 

Estaduais, 

com enfoque 

para a Sec. 

De Agricultura, 

Educação e 

Saúde; 

2. Sindicatos. 

1. Sindicatos 

(Agricultores, 

trabalhadores 

rurais e 

SIMP); 

2. Colegiado 

do território 

Sudoeste. 

1. 

Latifundiários 

2. Poder 

Público, 

quando não 

favorece os 

distritos e 

localidades; 

3. 

Mineradores. 

1. 

Implementação 

das políticas 

públicas 

existentes; 

2. Participação 

Popular; 

3. Penai, PAA, 

Pronaf 

1. Elaborar 

um plano de 

manutenção 

das famílias 

na zona 

rural. 

1. Educação diferenciada, 

evidenciando a cultura no 

campo; 

2. Aumento da 

disponibilidade de água, 

através da recuperação de 

nascentes, manutenção 

dos sistemas existentes e 

captação de água de 

chuva; 

3. Educação com cursos 

técnicos e 

profissionalizantes; 

4. Assistência técnica 

especializada para 

melhoria do plantio e 

programas de extensão 

1. Proporcionar 

qualidade de vida; 

2. Dar o poder de 

escolha entre 

permanecer no 

campo ou não para 

as pessoas que ali 

habitam; 

3. "Se o campo não 

planta, a cidade não 

janta"; 

4. O avanço da 

cidade diminui a área 

de plantio disponível. 
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Agendas Arenas Amigos Inimigos Instrumentos Estratégias Táticas Argumentos 

rural; 

5. Averiguar existência da 

lei de contenção de 

plantações de eucalipto; 

6. Escolas Agrícolas; 

7. Aprimorar o serviço de 

saúde, ampliando as 

vagas e melhorando 

estruturas; 

8. Ampliar horários de 

transporte para os 

distritos; 

9. Construir espaços de 

lazer e esportes; 

10 Construir creches. 
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Agendas Arenas Amigos Inimigos Instrumentos Estratégias Táticas Argumentos 

Mobilidade e 

acessibilidade 

1. Conselho 

de mobilidade, 

conselho de 

pessoas com 

deficiência, 

conselho local 

de saúde; 

2. Ministério 

Público; 

3. Defensoria 

Pública; 

4. Câmara de 

vereadores; 

4. OAB; 

5. Igrejas; 

6. Secretaria 

de mobilidade 

e de 

infraestrutura. 

1. APAE, 

ASID, 

ADOWN, 

Conquista 

Down e todas 

as 

associações 

ligadas a 

pessoas com 

deficiência (8 

ao total); 

2. CAU e 

CREA; 

3. 

Universidade 

e união 

Nacional dos 

Estudantes 

(UNE); 

4. Sindicato 

dos 

rodoviários; 

5. Sintravic. 

1. 

Comerciantes 

que obstruem 

vias e 

calçadas; 

2. Empresas 

de transporte 

quando não 

dispõem de 

veículos com 

acessibilidade; 

3. Falta de 

fiscalização 

efetiva por 

parte da 

prefeitura; 

4. Burocracia 

para 

realização das 

melhorias; 

5. Falta de 

manutenção 

dos veículos e 

vias; 

6. Falta de 

capacitação 

para operar os 

diapositivos 

de 

acessibilidade 

nos ônibus. 

1. Atualização 

do código de 

obras 

municipal; 

2. Utilizar as 

associações 

como entes 

fiscalizadores e 

intermediadores 

da prefeitura 

com os bairros 

e distritos; 

3. Elaborar 

estudo de 

viabilidade dos 

transportes 

alternativos. 

1. Elaborar 

Plano 

Municipal 

de 

Mobilidade 

Urbana. 

1. Descentralização das 

obras, dando preferência 

a distritos, localidades 

rurais e bairros periféricos; 

2. Adaptação dos 

equipamentos públicos às 

normas de acessibilidade 

da ABNT para portadores 

de deficiência; 

3. Manutenção das vias 

existentes e pavimentação 

das ruas não 

pavimentadas; 

4. Maior fiscalização sobre 

as questões de 

acessibilidade e 

mobilidade; 

5. Adaptação e construção 

de postos de saúde para 

portadores deficiência e 

dificuldade de locomoção; 

6. Melhoria da oferta de 

transporte; 

7. Ampliação dos 

corredores de ônibus. 

1. Qualidade de vida; 

2. Garante o direito 

de ir e vi; 

3. Promove 

condições de acesso 

às demais políticas 

públicas (educação, 

saúde, moradia, lazer 

e etc.) e ao trabalho, 

feiras, mercados e 

outras estruturas da 

cidade.  

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 
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3.1.4. Segmento empresarial 

A maioria eram loteadores, na área afetada pelo DAP. 80% mais ou menos. Um era ligado 

ao Distrito Industrial, outro ao ramo farmacêutico e outro do Centro de Logística já 

implantado na BR 116. 

Quadro 3 - Resultados da Mandala do Segmento empresarial 

Agenda LOOUS PDAP Simplificar a Burocroacia de Processos 

Arenas 

Movimento Pró-Conquista PGM 

Conselho de 
desenvolvimento da cidade 

Câmara 

GTA-PDDU Gabinete do Prefeito 

SEINFRA   

Câmara   

Amigos (da 
agenda) 

Entidades empresariais Empresas 

CRECI   

Sec. Desenvolvimento 
Econômico 

  

SINDUSCON Aliados da LOOUS/PDAP 

Associação das Indústrias   

SEBRAE   

CAU/CREA   

Inimigos (da 
agenda) 

Burocracia Burocracia 

Legislação Falta de preparo dos func. da prefeitura 

Sec. Meio Ambiente Legislação 

Falta de critérios objetivos Falta de critérios objetivos 

Estratégias 
Apresentar contra-proposta 

à LOOUS 

Separar tipos e portes de projetos 

Indicadores de desempenho na gestão de 
processos 

Táticas 

Articular aliados Criar instância de apelo a processos 

Reunião c/prefeito   

Reuniões p/ elaborar a 
"nova" LOOUS 

Criar controladoria de processos 

Rever critérios específicos   

Instrumentos Minuta de "nova" LOOUS 
"Câmara" de recursos dentro dos conselhos 

Ativar conselhos existentes 

Argumentos 
Estímulo ao Des. 
Socioeconômico 

Destravar os processos 

Agilizar a burocracia 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 

 

Conceito de Direito à Cidade: 
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"Criar / gerar empreendimentos com menos burocracia, e menos exigências, retirando os 

excessos, visando agilizar os processos de aprovação". 

Enfim, uma visão de cidade apenas como "oportunidade de negócios" e de empresa como 

instrumento de "geração de emprego". Para este segmento, a regulação não deveria 

dificultar as iniciativas, os empreendimentos etc. 

3.1.5. Segmento das entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa 

Agendas solicitadas: 

1. Infraestrutura; 

2. Mobilidade; 

3. Vetores de Expansão (estabelecer quais são); 

4. Meio Ambiente; 

5. Segurança; 

6. Vazios Urbanos; 

7. Respeito; 

8. Direito a moradia; 

9. Ordenamento do Uso do solo; 

10. Serviços Públicos. 

Foram trabalhadas na reunião as agendas de infraestrutura, mobilidade e uso do solo. Esta 

última, em acordo com os presentes, reunião em uma única rodada também as agendas de 

vetores de expansão e vazios urbanos.  

Para as demais agendas que não foram trabalhas por falta de tempo, os participantes deste 

segmento assumiram o compromisso de se reunir em um segundo momento para realizar a 

atividade de forma espontânea. 

Figura 9 - Reunião GTA – Segmento Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 
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O que é Direito à Cidade? 

“Tudo o que uma cidade deve oferecer aos moradores: segurança, lazer, mobilidade, áreas 

verdes, saúde, etc.” 

“É a parte dos deveres da cidade. Seria ter o que foi determinado, sendo respeitado. A 

população respeitar a legislação.” 

“Saúde física, qualidade visual e de clima. Pensar na área verde, não apenas de 

preservação, mas áreas de lazer com áreas verdes e também dentro dos lotes.” 

“Desigualdades sociais, terra urbana, infraestrutura, participação social.” 

“Liberdade de ir e vir, expressão, justiça social e liberdade.” 

“Em qual cidade você se encaixa? Distribuição de equipamentos urbanos, acesso aos 

equipamentos. Como a população se relaciona com os espaços de sua vizinhança. O 

conceito deve ser aberto. Usar a cidade, será que a população utiliza a cidade.” 

“Atingir a cidade como um todo, garantindo o interesse da coletividade e não o individual.” 

“Deve ser um ambiente que aporte uma sociedade diversa, assegurando que a população 

se perpetue neste ambiente.” 

 

Figura 10 - Segmento Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa – Aplicação da 
técnica da Mandala 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 
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Figura 11 – Segmento Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa - Mandala rodada 
01, agenda Infraestrutura 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 

 

Figura 12 – Segmento Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa - Mandala rodada 
02, agenda Mobilidade 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 
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Figura 13 – Segmento Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa - Mandala rodada 

03, agenda Uso e Ocupação do Solo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP, 2019 
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4. APÊNDICES 

 
APÊNDICE D – LISTA DE PRESENÇA 
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