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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento apresenta o Produto 7 – Tomo I - Relatório de Diagnóstico do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Relatório da 2ª Reunião de do Grupo de 

Trabalho e Acompanhamento do PDDU e PDAP de Vitória da Conquista, produto 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 de 

Ações Estruturantes Vitória da Conquista 2020 – Etapa I. 

Este Relatório tem por finalidade de relatar os eventos supramencionados. 
  



 
 
 
 

 

 

2. REGISTRO DA ATIVIDADE 

Data: 14 de maio de 2019. 

Atividade: 2ª reunião do Grupo de Trabalho e Acompanhamento do PDDU e PDAP. 

Técnicos responsáveis: Joice Moraes, Raymundo Garrido, Heliodório Sampaio, Anderson 

Aragão, Naiah Caroline, Rebeca Gonçalves, Camila Farias, Rebeca Bulhões, Heraldo 

Peixoto, Eric Ferreira, Jackson Ornelas, Júlia Dell’Orto, Leonardo Ogando e Heraldo Peixoto. 

Equipe de apoio: Renata Baptista, Lucimeire Passos, Arley Santos, Helder Beltrão, Jane 

Ferreira. 

1.1 Relato da atividade 

A atividade foi realizada no dia 14 de maio de 2019, iniciada às 9:00h, no auditório do Centro 

Municipal de Atendimento Especializado, localizado à Av. Olívia Flores, 3000 – Candeias e 

teve a participação de 141 pessoas, sendo 124 de participantes do GTA e 17 de membros 

da equipe da FEP. 

Para abrir os trabalhos, a Assistente Social Joice Moraes procedeu à formação da mesa 

convidando os Senhores José Antônio de Jesus Vieira (Secretário Municipal de 

Infraestrutura), Heliodório Sampaio (Arquiteto e Urbanista e Coordenador Técnico do 

PDDU), Heraldo Peixoto (Engº Agrônomo) e Raymundo Garrido (Economista e 

Representante da FEP). De forma a atender o acordado na reunião de 16/04, foram 

convidadas 4 representantes femininas presentes na plenária, as Senhoras Déborah 

Santana (Assistente Social da Defensoria), Sra. Helena Paula (Inst. Mata de Cipó), Tânia 

Costa (Assistente Social da SEMDES). 

Figura 1 – Abertura dos trabalhos, com a fala do Prof. Raymundo Garrido, da FEP 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia, 2019  



 
 
 
 

 

Após as falas de agradecimento de todos da mesa, deu-se início à apresentação da 

programação do dia, conforme apresentada a seguir: 

PROGRAMAÇÃO 

MANHÃ 

08:00 – Credenciamento 

08:15 – Abertura dos trabalhos  

08:30 – Apresentação dos representantes de bairros / localidades 

09:00 – Leitura e aprovação do regimento interno 

10:00 – Apresentação da metodologia de trabalho dos grupos temáticos 

10:40 – Reunião dos grupos temáticos para apresentação dos temas e esclarecimentos 

12:00 – Intervalo 

TARDE 

13:30 – Retomada dos grupos temáticos: discussão, preenchimento dos formulários e 

mapeamento 

15:00 – Apresentação dos trabalhos na plenária (informes gerais) 

16:00 – Reunião dos participantes em Grupos por Segmento para escolha dos 

representantes  

17:00 – Informes, encaminhamentos e encerramento 

1.1.1 Turno Matutino 

Antes de iniciar a leitura do Regimento Interno, a Assistente Social Joice pediu que os 

representantes de bairros / distritos escolhidos nas oficinas de leitura coletiva de território se 

apresentassem e esclareceu aos presentes que a Fundação Escola Politécnica, preocupada 

com a garantia de participação do segmento de movimentos sociais, assume o compromisso 

de transporte e alimentação destes representantes, ainda que não esteja no escopo do seu 

contrato. 

Em seguida. a Assistente Social Joice Moraes procedeu à leitura contínua do regimento 

interno, projetado na tela, com o acompanhamento da Advogada Júlia.  

Ao finalizar, o conteúdo foi retomado para esclarecimentos e destaques pela plenária. Nos 

casos de discordância, a defesa dos posicionamentos foi feita por membros da plenária e 

votado por todos. Os ajustes indicados foram inseridos após o consenso, com visualização 



 
 
 
 

 

na tela. A minuta do Regimento Interno e o Regimento aprovado encontram-se no Apêndice 

A e Apêndice BAPÊNDICE B – REGIMENTO INTERNO APROVADO – VERSÃO FINAL. 

O Prof. Cláudio, professor de Direito, questionou a utilização das palavras “consultivo” e 

“propositivo” para o GTA. Devido a isso, foi acrescentada a palavra “deliberativo” além das 

anteriores. Também perguntou o que será discutido em cada grupo temático, esclarecimento 

feito parcialmente pelo Prof. Heliodório e complementado ao final da reunião, quando os 

técnicos responsáveis por cada grupo fizeram essa explanação. Foi questionado ainda em 

que se baseou a composição do GTA e a Assistente Social Joice respondeu que foi tomada 

por base a composição do Conselho Nacional das Cidade. 

Figura 2 – Plenária do GTA 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia, 2019  

O participante Jonatas Farias (Lagoa da Mata) pediu destaque para as seguintes questões: 

 Que a proporcionalidade dos grupos seja mantida quando um membro sair ou for 

acrescentado. Para isso, o texto do regimento foi alterado. 

 Que o coordenador do grupo não tenha poder de veto sobre as pautas enviadas pelo 

grupo para reunião posterior. Para isso o texto também foi alterando, adicionando-se 

“sem poder de veto” e excluindo a palavras “avaliação” das atribuições da 

coordenação. 

 Que fosse incluída uma condição para convocação de reuniões extraordinárias, que 

devem ocorrer em horário comercial. O texto também foi alterando para atender a 

essa solicitação. 

O mesmo participante sugeriu que a circulação de e-mail fosse com linguagem mais 

acessível a todos a respeito dos grupos temáticos 



 
 
 
 

 

Outro participante questionou sobre o número 101 na composição do GTA, e ficou acordado 

que o número máximo de participantes fique em 100, facilitando manter as 

proporcionalidades. 

O Sr. Arlindo Rebouças (INCRA) questionou sobre o artigo 7º, sugerindo alterar o texto. Com 

isso foram defendidas três alternativas de alteração e postas em votação. Foram elas: 

manter o texto original, alterar para “no mínimo 1/6” ou exigir a presença de pelo menos um 

representante de cada segmento. A primeira opção venceu, portanto, o texto desse artigo 

foi mantido. 

Em seguida, ocorreu a votação sobre a quantidade de grupos temáticos, onde as opções e 

quantidade de votos são descritas no quadro seguir: 

Quadro 1 - Grupos temáticos 

Grupo Votos 

3 Grupos, unindo-se Gestão da política Urbana 
e Urbanismo 

22 

4 grupos, mantendo a proposta original 5 

5 grupos, separando infraestrutura de meio 
ambiente’ 

45 

Portanto ficou definido que haverá 5 grupos temáticos. 

Figura 3 – Votação da proposta 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia, 2019  

Ao final da discussão do Regimento Interno, a Sra. Déborah Santana, Assistente Social da 

Defensoria Pública, na sua fala final, verbalizou a preocupação com a participação social, 

salientando que os moradores não possuem meios para sua locomoção e despesas com 

alimentação. Mais uma vez, a Assistente Social Joice, da FEP, ressaltou que, como já havia 

mencionado em momento anterior, a FEP está se responsabilizando por tais despesas e 



 
 
 
 

 

que este tema não deveria mais ocupar o espaço de discussão, uma vez que já foi sanada 

essa demanda.  

Em seguida, a Assistente Social Joice apresentou a metodologia dos trabalhos de grupo, 

explicando que os participantes se dividirão por tema de interesse, em salas separadas. 

Neste momento, foram apresentados os demais membros da equipe que coordenarão os 

grupos temático e explicado que cada grupo contará com o apoio técnico da FEP, sendo 

este o facilitador, e escolherá um relator entre seus membros. Salientou ainda que, com os 

grupos já nas respectivas salas, o técnico da FEP apresentará, de forma sintética, os 

resultados preliminares dos estudos sobre cada tema, utilizando datashow. 

Foi solicitado, conforme prometido na primeira reunião, que sejam confeccionados crachás 

identificando os membros do GTA e seus suplentes. 

Houve também a manifestação de Neto Barreto, administrador de Iguá, a respeito da falta 

de quórum para realização da oficina no distrito, explicando que houve uma falha de 

comunicação, dificultando o entendimento. 

A Assistente Social Joice informou que os distritos onde não ocorreram as oficinas por falta 

de quórum, como Iguá e São Sebastião, serão realizadas em outras datas, de forma que 

não haverá prejuízo para participação dos seus moradores. 

Finalizando o turno matutino, a assistente social Joice informou que o intervalo para almoço 

seria até as 13:30h e que os representantes da sociedade civil almoçariam no auditório 

menor do CMAE. 

1.1.2. Turno vespertino 

Os trabalhos do turno vespertino foram iniciados às 14:00 h, devido ao atraso de diversos 

participantes. 

Foram divididos 5 grupos, em salas separadas, identificadas com placas sinalizando os 

temas de cada grupo, como segue: 

Tema Equipe 

1. Socioeconomia Eric Ferreira, Jackson Ornelas 

2. Infraestrutura  Naiah Rodrigues, Anderson Aragão 

3. Meio Ambiente Heraldo Peixoto, Leonardo Ogando 

4. Urbanismo (Morfologia Urbana/ Uso e 
ocupação do solo e espaços públicos) 

Camila Farias, Heliodório Sampaio, Rebeca 
Bulhões 

5. Gestão Júlia Dell’Orto, Renata Baptista, Rebeca 
Gonçalves, Helder Beltrão 



 
 
 
 

 

A fim de estimular a discussão, os facilitadores da FEP receberam cartas temáticas para que 

os participantes pudessem abordar os temas de forma transversal. As cartas são 

apresentadas no Apêndice C.  

1.1.2.1. Grupo temático Socioeconômica 

Após a apresentação sintética dos estudos pelos Economistas Jackson Ornelas Mendonça 

e Eric Ferreira e as conclusões preliminares, deu-se início à discussão aos participantes, a 

qual chegou-se aos seguintes resultados: 

 Aspectos descritos como relevantes: 

o Existe comércio e serviços (feiras livres e centrais de abastecimento); pode 

ser importante para a atividade da agricultura familiar do município. 

o O município já foi um grande polo produtor de farinha de mandioca, mas por 

falta de atenção das políticas públicas, o município importa atualmente o 

produto do Paraná e de Santo Antônio de Jesus. 

o Campinho é grande produtor de alimentos como farinha. 

o Biscoitos artesanais, uma marca do município necessitam apoio. 

o Empreendedorismo é crescente por conta do desemprego. 

o Importante trabalho com a população para conscientizar com respeito a 

saneamento básico. Esgotamento, drenagem urbana, lixo, ocupação do solo, 

além disso, no município não há parques,  

o Existem 8 instituições de Ensino Superior. É grave o problema do 

desemprego. 

o “Não se pode descolar a cidade do seu entorno” (sic). A vida da cidade 

depende da vida dos distritos. Muitos empreendedores recorrem ao Vale do 

Jequitinhonha. 

o Distrito industrial hoje está sufocado dentro da cidade. 

o O plantio de Café é concentrado em Inhobim. 

o É preciso um olhar cuidadoso sobre a população rural que tem atividades de 

produção de alimentos e comércio dentro do município. 

o Necessário prosseguir com a regularização fundiária e apoio aos produtores 

rurais. Com a falência do modelo de assistência técnica (em muitos estados 

brasileiros), é importante se buscar uma solução local através da Secretaria 

Municipal de Agricultura com apoio da Bahiater e CAR. 

o Falta de fiscalização; 



 
 
 
 

 

o O trânsito é caótico e precisa ser revisto; 

o Preocupação em contemplar os diversos interesses coletivos e privados sem 

conflitos; 

o “O PDDU tem de olhar mais para a zona rural” (sic). 

 O que consideram como valores ao tema socioeconômico: 

o A supervalorização da sede do município deve ser questionada. 

o Educação básica caindo a qualidade, fechamento de salas no ensino médio; 

o Educação de nível superior melhorando e expandindo; 

o Valorização do que é de fora em detrimento do produto local; 

o Grande extensão territorial; 

o Necessidade de valorização das feiras locais. 

 O que consideram problemas que demandam alteração ou intervenção: 

o Auxílio técnico à produção rural; 

o Falta de financiamento; 

o Educação de qualidade, especialmente a Básica; 

o Falta de fiscalização; 

o Falta de Drenagem pluvial; 

o Expansão populacional; 

o Uso e ocupação do solo (ocupação irregular, condomínios e loteamentos 

clandestinos); 

o Regularização fundiária plena, documentação e infraestrutura; 

o Como organizar os ambulantes; 

o Mecanismos de estímulo ao professor e a outros profissionais do setor 

público; 

o Mecanismos de estímulo aos produtores locais; 

o Segurança hídrica. 

Figura 4 – Economistas Jackson Ornelas Mendonça e Eric Ferreira apresentando o tema 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia, 2019  



 
 
 
 

 

 
Registramos aqui que não foi utilizado data show neste grupo, uma vez que a previsão inicial 

era de 04 temas, sendo criado um grupo específico para Meio Ambiente, contrário à proposta 

inicial que era de Infraestrutura e Meio Ambiente. Como estes temas possuíam mapas a 

apresentar, foi feita a opção do grupo de socioeconomia discutir sem o equipamento. Os 

presentes concordaram com a proposta. 

 

1.1.2.2. Grupo temático Infraestrutura e Saneamento 

Após a apresentação da Engenheira Naiah Caroline Rodrigues de Souza e do Engenheiro 

Anderson Lima Aragão dos dados coletados referentes aos serviços de saneamento básico, 

assim como apresentação de conclusões preliminares foi aberta a palavra para a 

comunidade participante do grupo.  

Destaca-se que na apresentação foi abordada a situação dos serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e 

manejo de águas pluviais do município de Vitória da Conquista.  

Dentre as contribuições recebidas dos presentes na reunião cita-se: 

 A coleta com tração animal é realizada todos os dias; 

 Existe uma empresa (Retec) que faz a coleta dos resíduos de saúde nos 

estabelecimentos dessa natureza presentes em Vitória da Conquista; 

 A Embasa já realizou uma coleta do lixiviado armazenado em lagoas do Aterro 

Sanitário, contudo o efluente danificou equipamentos da Estação de Tratamento de 

Esgoto; 

 O lixiviado armazenado em lagoas de estabilização, do Aterro Sanitário, extravasa 

em ocorrências de chuva intensa sendo levado até o Córrego Caveira; 

 A empresa Tigre reciclagem recebe doações de vidro, papelão, plástico e metal; 

 A Rua 10 de novembro, Alto Maron, Centro e Santa Cecília são locais de alagamento 

frequente; 

 O extravasamento de pontilhão do Alto Maron é o maior problema relacionado a 

geração do escoamento superficial devido à expansão urbana desordenada. Em 

eventos de chuva a água do Bairro Brasil segue para Frei Benjamim chegando até a 

rua do Piolho; 

 Outros locais de alagamento: Conquistinha de Baixo, Juracy Magalhães, Vista 

Alegre, Campinhos-Jatobá (onde existe uma nascente) 

 Copacabana é um local totalmente desassistido; 



 
 
 
 

 

 Em Campinhos, Simão, Pradoso, Cercadinho e Veredinha existem casas de 

produção de farinha; 

 Estavam presentes na reunião dois moradores que participam da Câmara Técnica 

de Saneamento do Conselho Estadual das Cidades. Eles informaram os demais 

participantes que o Estado está planejando a expansão das Centrais para toda a 

Bahia. 

 Um moradora de Cercadinho chamou atenção para a situação de emergência do 

distrito, devido à escassez das chuvas e o rebaixamento do lençol freático; 

 Proposta: Análise de loteamentos irregulares que ainda não recebem atendimento 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário por parte da Embasa, devido 

principalmente à situação pendente junto à Prefeitura. Exemplo: Loteamento Vila 

Verde; 

 Nascentes existentes: Fazenda Cícero Amorim (Próximo ao condomínio 

Flamboyant); próximo ao retiro; Saída para Anagé (Pedreira Amorim, antes da 

entrada); após o trevo da bentonita (à direita); 

 Proposta de discussão para próximo encontro: Confrontar as propostas do Antigo 

PDDU (2006) com o que foi implantado e com a situação atual identificada no 

diagnóstico (PDDU 2020). 

Figura 5 – Engenheira Naiah Caroline Rodrigues de Souza e do Engenheiro Anderson Lima 
Aragão apresentando o tema 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia, 2019  

Registramos aqui a falha técnica do equipamento data show, no início da reunião.  

Enquanto se buscava a substituição do equipamento, a reunião continuou com a 

apresentação no laptop. Para não haver prejuízo do conteúdo a ser apresentado, a 

Assistente Social Joice prorrogou o tempo da reunião, cancelando a escolha dos 

representantes dos segmentos uma vez que a presença destes no GTA ainda é insuficiente. 

A proposta foi apresentada em todas os grupos, havendo concordância por unanimidade. 



 
 
 
 

 

 

 

1.1.2.3. Grupo temático Urbanismo 

O grupo temático de Urbanismo foi representado pelos técnicos professor da Universidade 

Federal da Bahia Arquiteto e Urbanista Heliodório Sampaio, a arquiteta e urbanista Camila 

Farias e a arquiteta e urbanista Rebeca Daltro.  

Logo de início foi solicitado que algum membro do grupo se candidatasse a ser o relator da 

reunião, tendo assim a responsabilidade de registrar todas as questões levantadas na 

reunião de acordo com a classificação sugerida na ficha entregue. 

Após uma breve apresentação da equipe técnica, o professor Heliodório Sampaio iniciou 

sua apresentação abordando inicialmente a metodologia de trabalho que está sendo 

aplicada na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e do Plano 

Urbanístico do Distrito Aeroportuário (PDAP). 

Após este primeiro momento, a apresentação partiu para uma análise da legislação 

urbanística existente no município atualmente, focando principalmente no PDDU em vigor. 

Neste momento da apresentação surgiram algumas contribuições e dúvidas dos 

participantes, mais especificamente a respeito dos parâmetros para parcelamento do solo 

aplicados hoje em dia. 

A terceira parte da apresentação foi dedicada a apresentação dos dados de diagnóstico já 

levantados e sistematizados pela Fundação Escola Politécnica – FEP, o que gerou muita 

curiosidade e questionamentos dos participantes que desejavam entender a interpretação 

dos dados, e a partir disto puderam contribuir com as suas experiências na cidade. 

A apresentação do professor Heliodório Sampaio durou em torno de três horas, enquanto 

os outros membros da equipe Camila Farias e Rebecas Daltro estiveram presentes dando 

apoio técnico e complementando as informações quando necessário.  

A seguir seguem as questões principais levantadas pelos participantes do GTA e registradas 

pela equipe técnica: 

1. Presença de um grande loteamento de sítios e chácaras irregular situado no bairro 

Distrito Industrial. A informação trazida é de que o terreno pertence a 

Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercio (SUDIC); 



 
 
 
 

 

2. Sugestão de consultar a avaliação do antigo PDDU já feita pela professora Ana 

Fernandes; 

3. Identificar a população polarizada por serviço de Conquista – procurar estudo de 

Ana Emília 1993. Varia em torno de 1 milhão de pessoas; 

4. Atenção para o transporte irregular, pessoas são transportadas para a cidade 

através de Micro-ônibus e vans; 

5. Áreas da cidade com terrenos que chegam a R$ 2000,00/m² (região da Olívia 

Flores); 

6. Foi colocado que seria interessante que o PDDU apresente estimativa de custos; 

7. Importante que o PDDU faça a hierarquização das propostas; 

8. Foi sugerido que os participantes do GTA contribuam com a memória urbana da 

cidade através do compartilhamento de suas fotos e documentos pessoais, o 

objetivo é criar estratégias de proteção e preservação da memória da cidade; 

9. Consultar o Diagnóstico da Cidade (2017) – material elaborado pelo movimento 

Pró-Conquistas, composto pela sociedade civil; 

10. Importância da Lagoa da Jurema, local que retém a água que vem do bairro Brasil. 

A seguir seguem as questões registradas nos formulários: 

1. Formulário 01 - Características relevantes: 

o Necessário planejamento; 

o Necessidade de atualizar o PDDU atual; 

o Finalizar os dados dos mapas; 

o Os temas relacionados as proposições serão trabalhadas no momento 

oportuno, distinto do atual. 

2. Formulário 02 – Valores: 

o Patrimônio Histórico – Preservar a memória; 

o Revitalizar o centro da cidade. 

3. Formulário 03 – Pontos Críticos: 

o Estudos e diretrizes para a população polarizada e os impactos nos serviços; 

o Avaliar os parâmetros urbanísticos para loteamentos e discutir se eles 

constarão no PDDU ou em lei a parte. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Figura 6 – Arquiteto e Urbanista Heliodório Sampaio apresentando o tema 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia, 2019 

 

1.1.2.4. Grupo temático Gestão 

Após a apresentação da Advogada Júlia, foi aberta a palavra para os participantes do grupo 

que colocaram as seguintes questões: 

 Disponibilizar o Termo de Referência e Contrato do PDDU no site; 

 As questões referentes ao aeroporto devem ser discutidas nos grupos 

 Pesquisar as questões referentes ao IPTU progressivo na procuradoria, uma vez que 

há indícios de encaminhamentos. 

 Na próxima reunião, a Advogada Júlia trará uma visão do diagnóstico territorial e o 

Professor Cláudio, uma visão sobre o prognóstico da cidade. 

 Será disponibilizado material sobre a os instrumentos existentes para que se possam 

formular minutas propositivas durantes as reuniões de trabalho do grupo temático. 

 É interessante a elaboração de cartilha lúdicas sobre o impacto do PDDU na vida 

cotidiana para circular em meio físico e digital. 

Figura 7 – Advogada Júlia apresentando o tema 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia, 2019 

 



 
 
 
 

 

1.1.2.5. Grupo temático Meio Ambiente 

Após a apresentação do Prof. Engº Agrônomo Heraldo Peixoto, foi aberta a palavra para os 

participantes do grupo que colocaram as seguintes questões: 

 Características relevantes e pontos críticos 

o Ações mitigadoras para o recuperação de áreas de preservação ambiental, através 

do reflorestamento das matas ciliares de nascentes, rios e lagoas, no campo e na 

zona urbana. 

o Estudo para levantamento quantitativa sobre déficit de árvores na zona urbana de 

Vitória da Conquista. 

o Devido à grande quantidade de resíduos gerados pela indústria da construção civil, 

e ao diversos impactos ambientais relacionados ao descarte irregular dos mesmos, 

sugere-se a implementação de políticas e incentivos para reutilização de resíduos 

da construção. 

o Devido à inexistência de medidas mitigadoras relacionadas à supressão de 

vegetação para construção de loteamento, condomínios, entre outros, sugere-se a 

alteração da legislação, para que construtores e empreendedores passe a ter 

obrigatoriedade de manter reservas florestais, uma vez que a prática mais comum 

é a supressão de toda a vegetação presente no local do empreendimento, além de 

propor que seja exigido o replantio compensatório de árvores derrubadas para 

construção dos empreendimentos. 

o Importância de medidas mitigadoras para preservação da Serra do Periperi, 

considerando a relevância ambiental da área, pelo grande volume de águas pluviais 

que descem da serra e causam danos severos por alagamentos na sede de Vitória 

da Conquista. Buscar formas de melhorar a infiltração de água da serra, bem como 

encontrar formas para captar este efluente. 

o Fazer análise integrada dos fenômenos relacionados às bacias hidrográficas e a 

hidrologia no município, para entender a dinâmica do fluxo hídrico na região, e 

identificar oportunidades e desafios relacionados ao tema. Além de identificar 

aspectos de qualidade ambiental das microbacias do município, entre elas, as que 

são efluentes do Rio Verruga. 

o Proposição de um projeto integrado para o Parque do Verruga, que não apenas 

considere os aspectos urbanísticos e de infraestrutura, mas que também 



 
 
 
 

 

considerem aspectos ambientais relativos à recuperação e preservação do rio e da 

sua área de entorno. 

o Construção de barragens de contenção hídrica em rios intermitentes, para 

armazenar e disponibilizar água para a população e para animais de locais que 

sofrem da seca e da restrição hídrica no município. 

o Problemas de lançamentos de esgotos clandestino na Lagoas da Bateia, que são 

despejados pelas galerias de drenagem de água pluvial. Importância de ações de 

educação ambiental e fiscalização junto a moradores das localidades de entorno. 

o Problemas relacionadas à falta de controle e fiscalização das áreas de nascentes 

localizadas em áreas urbanas, que correm o risco de impactos ambientais devido à 

expansão urbana e à construção civil. Muitas nascentes encontram-se soterradas 

ou canalizadas por galerias subterrâneas. 

o Problemas relacionadas à impermeabilização do solo em áreas urbanas, que 

aumenta o montante do efluente de água pluvial, concomitante à ausência de 

sistemas de canais para drenagem e ineficiência dos sistemas existentes. 

o Ocorrências desmatamento, queimadas e outras práticas insustentáveis na zona 

rural, relacionados à falta de conhecimento por parte da população e dos 

agricultores locais. Falta de apoio técnico por parte de órgão competentes, no que 

diz respeito à capacitação e o apoio aos agricultores. 

o Sobre a questão de estradas vicinais foi relatado por alguns moradores de 

localidades rurais a dificuldade de chegar a alguns locais devido ao péssimo estado 

de conservação das mesmas, devido à falta manutenção por parte dos órgãos e 

técnicos responsáveis. Muitas estradas também apresentam problemas de erosão, 

contribuindo para o assoreamento de rios e corpos hídricos. Foi sugerido a 

proposição de técnicas de manejo e manutenção das estradas, que aumentem a 

resistência das mesmas aos processos erosivos, e que possam contribuir para a 

preservação de recursos hídricos através do direcionamento adequado da água de 

chuva, para recarga de mananciais hídricos locais. 

 Valores 

o Promover e buscar resgatar o contexto histórico dos locais de mananciais hídricos 

(lagoas, rios, nascentes) no município, de forma a entender a dinâmica de ocupação 

urbana e os problemas ambientais relativos a esses locais, bem como a importância 

histórica dos mesmos. 



 
 
 
 

 

o Buscar quebras paradigmas culturais em relação ao tema de manutenção das 

árvores no meio urbano. Visto que na sede do município grande quantidade de 

árvores são removidas dos bairros e portas de casas por solicitação de moradores, 

e novas árvores são plantadas em pequena quantidade. Ressalta-se também o 

plantio de espécies inadequadas, como árvores exóticas ou de espécies que não 

oferecem benefícios aos habitantes da cidade, como palmeiras. Sugere-se o plantio 

de espécies nativas e de preferência frutíferas. 

o Proposição de projetos, ações de incentivo e mesmo leis, que implemente a 

utilização de áreas urbanas para a criação de áreas verdes, com o desenvolvimento 

de hortas comunitárias, atividades de compostagem e plantio de árvores frutíferas, 

em locais como em terrenos baldios, praças, escolas entre outros. 

o Problemas relacionados aos envelhecimento da população rural e ao exôdo da 

população mais jovem para a cidade, devido à falta de políticas públicas voltadas 

para os jovens da zona rural. Situação que corrobora para a falta de interesse dos 

jovens pelas atividades rurais e pela agricultura familiar. 

Figura 8 – Prof. Heraldo Sampaio apresentando o tema 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia, 2019 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. APÊNDICE 

APÊNDICE A – Minuta de Regimento Interno 

 
[MINUTA] 

REGIMENTO INTERNO DO GRUPO DE TRABALHO E ACOMPANHAMENTO – GTA DO 

PLANO DIRETOR DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º O Grupo de Trabalho e Acompanhamento (GTA) possui caráter consultivo e 

propositivo e tem por finalidade identificar e discutir questões relativas ao planejamento 

urbano do município de Vitória da Conquista, de maneira a acompanhar e subsidiar a 

elaboração de políticas públicas, planos e projetos necessários à gestão urbana municipal. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 
Art. 2º O GTA será composto por 101 representantes dos órgãos e entidades relacionadas 

ao tema, e número igual de suplentes, designados em Portaria da Secretaria de 

Infraestrutura do Município elaborada para este fim, sendo 40% (quarenta por cento) de 

representantes do poder público das esferas municipal, estadual e federal e 60% (sessenta 

por cento) de representantes da sociedade civil, respeitadas as seguintes 

proporcionalidades:  



 
 
 
 

 

I - 29% de representantes de movimentos sociais e populares;  

II - 7% de trabalhadores, através de suas entidades sindicais;  

III – 10 % de empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento 

urbano; 

IV – 10 % de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa; 

V – 4 % de organizações não governamentais com atuação na área.  

§ 1º Os representantes deverão ser indicados por cada entidade ou órgão participante. 

§ 2º Os suplentes substituirão os representantes em suas faltas e impedimentos, e terão 

direito a voto, se em substituição ao titular. 

§ 3º Qualquer cidadão poderá participar das reuniões do GTA, com direito a voz. 

§4º O GTA contará com a assessoria técnica da Fundação Escola Politécnica da Bahia 

(FEP) por designação da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Art. 3º As solicitações de adesão e/ou inclusão de novos membros ao GTA deverão ser 

manifestadas por meio de Ofício encaminhado à Coordenação Geral, contendo justificativa 

da solicitação de inserção da entidade ou órgão, e serão submetidas ao GTA para 

deliberação. 

Parágrafo Único - O Coordenador Geral deverá incluir a solicitação na pauta da reunião 

seguinte para análise e votação do GTA, desde que feita com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias. 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 
Art. 4º São atribuições do GTA, no exercício de suas funções: 

I – Conduzir o processo de participação social na elaboração do PDDU e do PDAP e 

participar ativamente do processo de elaboração destes planejamentos; 

II – Facilitar o acesso às informações junto às entidades/instituições que representam; 

III – Sistematizar as informações produzidas no processo participativo; 

IV – Apresentar e discutir o conteúdo das formulações do PDDU e do PDAP no âmbito 

interno da entidade/instituição nele representada; 



 
 
 
 

 

V – Propor, discutir e deliberar sobre diretrizes para programas, projetos e ações de 

interesse municipal dentro dos limites de sua competência; 

VI – Organizar e participar da Conferência Municipal da Cidade. 

Art. 5º Ao membro titular do GTA compete: 

I - Participar das reuniões quando convocadas, salvo motivo justificado, devendo confirmar 

a participação ou ausência nas reuniões com até 05 (cinco) dias de antecedência; 

II – Comunicar à Coordenação, quando for o caso, acerca da impossibilidade de comparecer 

à reunião, justificando suas razões, e solicitar a representação por seu suplente; 

III – Tomar parte nas discussões e votações, apresentando propostas e pareceres sobre a 

matéria em pauta; 

IV - Prestar informações e esclarecimentos relacionados com as atividades e as opiniões 

das instituições representadas sempre que julgar adequado, ou quando solicitado; 

V – Divulgar as decisões emanadas do GTA nas instituições que representam; 

VI - Desempenhar outras atividades e funções que lhe forem atribuídas; e  

VII - Zelar pelo cumprimento deste Regimento Interno. 

Art. 6º A ausência dos representantes do órgão ou entidade por 3 (três) reuniões 

consecutivas implicará, automaticamente, na perda do mandato do titular e do suplente. 

§ 1º A segunda ausência do representante deverá ser comunicada pelo Coordenador aos 

membros do GTA em reunião, ao representante titular, ao suplente e à entidade 

representada, alertando-os das penalidades regimentais. 

§ 2º A perda do mandato será declarada pelo Coordenador Geral do GTA e comunicada 

ao órgão ou entidade representada para que manifeste o seu interesse em continuar como 

membro do grupo, caso em que deverá indicar novos representantes. 

Art. 7º As decisões do GTA e de seus Grupos serão tomadas dentro dos limites de suas 

atribuições e por consenso ou, em não sendo alcançado, através de votação, por maioria 

simples dos membros presentes, com quórum mínimo de um 1/3 dos membros em primeira 

convocação, ou qualquer número em segunda convocação, que se dará 01 (uma) hora após 

a primeira. 

§ 1º Caberá ao Coordenador Geral do GTA o voto de desempate, quando necessário. 

§ 2º Qualquer membro poderá fazer constar em ata seu ponto de vista discordante 



 
 
 
 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
Seção I 

DOS GRUPOS TEMÁTICOS 
Art. 8º O GTA contará com Grupos Temáticos, sendo: 

I – Urbanismo; 

II – Infraestrutura; 

III - Meio Ambiente; 

IV – Gestão da Política Urbana; 

V – Socioeconômico. 

§ 1º Será facultada a constituição de outros Grupos Temáticos se aprovado por maioria 

simples dos membros presentes, uma vez constatada a necessidade de análise e discussão 

de outras questões de interesse do Município que se configurem matéria do PDDU ou PDAP.  

§ 2º Cada Grupo Temático elegerá 01 (um) Coordenador e 01 (um) Relator, com seus 

respectivos suplentes. 

§ 3º As reuniões dos Grupos Temáticos serão convocadas pelo Coordenador Geral ou, na 

sua omissão, por 1/3 dos seus membros. 

Art. 9º O GTA poderá criar grupos de trabalho, sempre que a plenária assim decidir, para 

analisar, estudar e apresentar propostas sobre matéria específica. 

Parágrafo único - Os grupos de trabalho eventualmente formados terão caráter 

temporário, cessando tão logo tenham atingido o objetivo de sua criação. 

Seção II 

DOS GRUPOS POR SEGMENTO 
Art. 10º O GTA promoverá reuniões por Grupo por Segmento, formados na proporção da 

representação de cada segmento na sua composição. 

§ 1º Cada Grupo por Segmento elegerá 01 (um) Coordenador e 01 (um) Relator, com seus 

respectivos suplentes. 

§ 2º As reuniões dos Grupos por Segmento serão convocadas pelo Coordenador Geral, ou, 

na sua omissão, por 1/3 dos seus membros, e poderão ser realizadas fora do espaço 



 
 
 
 

 

reservado às reuniões gerais do GTA, devendo o segmento apresentar informes com os 

registros da reunião ao GTA. 

Seção III 

DA COORDENAÇÃO 
Art. 11º A Coordenação Geral do GTA ficará a cargo do Secretário de Infraestrutura ou 

assessoria técnica, por delegação, que dirigirá suas atividades e presidirá as reuniões. 

Art. 12º Compete ao Coordenador Geral do GTA: 

I - Definir pautas, convocar e organizar reuniões; 

II - Receber documentos e solicitações encaminhadas ao GTA; 

III - Sugerir e receber propostas de temas para pauta e organizar os encaminhamentos dos 

temas nas reuniões; 

IV - Encaminhar e organizar as demandas geradas no âmbito do GTA; 

V - Propor calendário de reuniões ordinárias do grupo; 

VI - Disponibilizar as informações decorrentes das ações do GTA; 

Art. 13º Compete ao Coordenador de Grupo Temático ou Grupo por Segmento: 

I - Convocar ou autorizar a convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias;  

II - Presidir as reuniões do grupo e orientar os trabalhos; 

III - Convidar e autorizar convites para as reuniões do grupo de trabalho; 

IV - Autorizar a inclusão de temas na pauta de reunião; 

V - Fixar prazos para apresentação de manifestações quando necessário; 

VI - Representar o Grupo ou designar representante para atos específicos;  

VII - Assinar as definições do grupo; 

VIII - Encaminhar e organizar as demandas geradas pelos membros; 

IX - Dirigir, acompanhar, orientar e coordenar os trabalhos do grupo e exercer outras 

atribuições que lhes forem cometidas; e 

X - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno 

Art. 14º O GTA deverá definir Secretaria Executiva a ser assessorada pela Fundação Escola 

Politécnica da Bahia (FEP), que terá como competências: 



 
 
 
 

 

I - Redigir as atas; 

II - Organizar a pauta de reunião e o protocolo dos trabalhos com o seu andamento; 

III - Elaborar a documentação solicitada pelo Coordenador Geral do grupo. 

IV - Encaminhar as demandas e definições do grupo para os setores competentes; 

V - Realizar a mobilização dos membros para as reuniões, quando convocadas;  

VI - Assessorar o Coordenador Geral do grupo nos assuntos de sua competência; e 

VII - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Coordenador Geral. 

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES 
Art. 15º As reuniões do GTA serão convocadas pela Coordenação Geral ou por 1/3 (um 

terço) dos seus membros, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, informando o horário 

e o local da reunião. 

§ 1º As reuniões ordinárias realizar-se-ão de acordo com calendário a ser definido pelo 

GTA. 

§ 2º No eventual adiamento de uma reunião ordinária, a nova data deverá ser fixada no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da data anteriormente determinada. 

§ 3º Na eventual antecipação de uma reunião ordinária, a nova data deverá ser fixada 

observando-se o prazo mínimo para convocação de 10 (dez) dias de antecedência da 

realização da reunião, salvo se aprovado menor prazo pelo GTA, por consenso. 

Art. 16º As reuniões extraordinárias justificar-se-ão a critério do Coordenador, ou por 

solicitação justificada de um dos integrantes do grupo e aprovada em plenária por maioria 

simples. 

§ 1º Toda convocação de caráter extraordinário deverá indicar o motivo de sua realização. 

§ 2º Eventuais discussões de assuntos específicos, que não digam respeito a todo o GTA 

e/ou que fujam ao seu planejamento, deverão ser objeto de reuniões extraordinárias. 

Art. 17º As reuniões serão conduzidas por Mesa Diretora composta pelo Coordenador, 01 

representante da FEP, 01 representante de cada segmento do GTA e 01 Secretário (a) 

Executivo (a), sendo garantida a presença de 50% (cinquenta por cento) de mulheres. 

Art. 18º As atividades das reuniões obedecerão à seguinte sequência: 



 
 
 
 

 

I - Assinatura da lista de presença e verificação do quórum;  

II - Instalação dos trabalhos; 

III - Aprovação e assinatura da ata da reunião anterior;  

IV - Leitura da pauta do dia; 

V - Execução da ordem do dia; e  

VI - Encaminhamentos. 

Parágrafo único - A pauta de cada reunião poderá incluir apresentação de temas 

relevantes, sugeridos pelos membros do GTA, que deverá encaminhar proposta com no 

mínimo, 07 (sete) dias de antecedência da reunião, para conhecimento e aprovação do 

Coordenador Geral do grupo e inclusão em pauta. 

Art. 19º As reuniões plenárias do GTA serão gravadas e/ou registradas em Ata. 

Art. 20º As atas de reunião constarão de, no mínimo: 

I - Data, horário e local da reunião; 

II - Nomes dos membros presentes e os dos ausentes com causa justificada ou sem ela; 

III - Registro dos temas discutidos; 

IV - Referências sucintas aos debates. 

Art. 21º Poderão ser convidados especialistas a participar de reuniões do grupo, segundo 

a conveniência do tópico abordado. 

§ 1º As sugestões ou solicitações de participação de convidados e a sua conveniência 

serão analisadas e deliberadas pelo GTA. 

§ 2º Os convidados não terão direito a voto, restrito aos membros do grupo. 

Art. 22º Sempre que necessário, o Coordenador ou quem o estiver substituindo na 

presidência da reunião, poderá conceder a palavra aos membros e convidados que 

desejarem dirimir dúvidas ou fazer eventuais complementações. 

Art. 23º As reuniões deverão ocorrer em locais acessíveis a todos os seus membros e 

contar com a estrutura mínima necessária à sua realização. 

Art. 24º Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Diretora, ouvidos os membros do 

GTA quando necessário. 



 
 
 
 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 25º Alterações a este Regimento Interno serão submetidas à aprovação dos membros 

do GTA, por maioria absoluta. 

Art. 26º A participação nas reuniões do GTA, inclusive de representantes de entidades 

públicas ou privadas, será considerada de relevante serviço público, não ensejando 

qualquer tipo de remuneração. 

Art. 27º Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

  



 
 
 
 

 

APÊNDICE B – REGIMENTO INTERNO APROVADO – VERSÃO FINAL 

 

REGIMENTO INTERNO DO GRUPO DE TRABALHO E ACOMPANHAMENTO – GTA DO 
PLANO DIRETOR DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º O Grupo de Trabalho e Acompanhamento (GTA) possui caráter consultivo, 

propositivo e deliberativo e tem por finalidade identificar e discutir questões relativas ao 

planejamento urbano do município de Vitória da Conquista, de maneira a acompanhar e 

subsidiar a elaboração de políticas públicas, planos e projetos necessários à gestão urbana 

municipal. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 
 

Art. 2º O GTA será composto por no máximo 100 representantes dos órgãos e entidades 

relacionadas ao tema, e número igual de suplentes, mantendo-se a proporcionalidade em 

caso de número menor de representantes, designados em Portaria da Secretaria de 

Infraestrutura do Município elaborada para este fim, sendo 40% (quarenta por cento) de 

representantes do poder público das esferas municipal, estadual e federal e 60% (sessenta 

por cento) de representantes da sociedade civil, respeitadas as seguintes 

proporcionalidades:  

I - 29% de representantes de movimentos sociais e populares;  

II - 7% de trabalhadores, através de suas entidades sindicais;  

III – 10 % de empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento 

urbano; 

IV – 10 % de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa; 

V – 4 % de organizações não governamentais com atuação na área.  

§ 1º Os representantes deverão ser indicados por cada entidade ou órgão participante. 

§ 2º Os suplentes substituirão os representantes em suas faltas e impedimentos, e terão 

direito a voto, se em substituição ao titular. 

§ 3º Qualquer cidadão poderá participar das reuniões do GTA, com direito a voz. 



 
 
 
 

 

§4º O GTA contará com a assessoria técnica da Fundação Escola Politécnica da Bahia 

(FEP) por designação da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Art. 3º As solicitações de adesão e/ou inclusão de novos membros ao GTA deverão ser 

manifestadas por meio de Ofício encaminhado à Coordenação Geral, contendo justificativa 

da solicitação de inserção da entidade ou órgão, e serão submetidas ao GTA para 

deliberação. 

§ 1º - O Coordenador Geral deverá incluir a solicitação na pauta da reunião seguinte para 

análise e votação do GTA, sem poder de veto, desde que feita com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias. 

§ 2º - Qualquer inserção de entidade deverá respeitar a proporcionalidade do Art. 2º. 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 
 

Art. 4º São atribuições do GTA, no exercício de suas funções: 

I – Conduzir o processo de participação social na elaboração do PDDU e do PDAP e 

participar ativamente do processo de elaboração destes planejamentos; 

II – Facilitar o acesso às informações junto às entidades/instituições que representam; 

III – Sistematizar as informações produzidas no processo participativo; 

IV – Apresentar e discutir o conteúdo das formulações do PDDU e do PDAP no âmbito 

interno da entidade/instituição nele representada; 

V – Propor, discutir e deliberar sobre diretrizes para programas, projetos e ações de 

interesse municipal dentro dos limites de sua competência; 

VI – Organizar e participar da Conferência Municipal da Cidade. 

Art. 5º Ao membro titular do GTA compete: 

I – Participar das reuniões quando convocadas, salvo motivo justificado, devendo confirmar 

a participação ou ausência nas reuniões com até 05 (cinco) dias de antecedência; 

II – Comunicar à Coordenação, quando for o caso, acerca da impossibilidade de comparecer 

à reunião, justificando suas razões, e solicitar a representação por seu suplente; 

III – Tomar parte nas discussões e votações, apresentando propostas e pareceres sobre a 

matéria em pauta; 



 
 
 
 

 

IV – Prestar informações e esclarecimentos relacionados com as atividades e as opiniões 

das instituições representadas sempre que julgar adequado, ou quando solicitado; 

V – Divulgar as decisões emanadas do GTA nas instituições que representam; 

VI – Desempenhar outras atividades e funções que lhe forem atribuídas; e  

VII – Zelar pelo cumprimento deste Regimento Interno. 

Art. 6º A ausência dos representantes do órgão ou entidade por 3 (três) reuniões 

consecutivas implicará, automaticamente, na perda do mandato do titular e do suplente. 

§ 1º A segunda ausência do representante deverá ser comunicada pelo Coordenador aos 

membros do GTA em reunião, ao representante titular, ao suplente e à entidade 

representada, alertando-os das penalidades regimentais. 

§ 2º A perda do mandato será declarada pelo Coordenador Geral do GTA e comunicada 

ao órgão ou entidade representada para que manifeste o seu interesse em continuar como 

membro do grupo, caso em que deverá indicar novos representantes. 

Art. 7º As decisões do GTA e de seus Grupos serão tomadas dentro dos limites de suas 

atribuições e por consenso ou, em não sendo alcançado, através de votação, por maioria 

simples dos membros presentes, com quórum mínimo de um 1/3 dos membros em primeira 

convocação, ou qualquer número em segunda convocação, que se dará 01 (uma) hora após 

a primeira. 

§ 1º Caberá ao Coordenador Geral do GTA o voto de desempate, quando necessário. 

§ 2º Qualquer membro poderá fazer constar em ata seu ponto de vista discordante 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 

Seção I 

DOS GRUPOS TEMÁTICOS 
 

Art. 8º O GTA contará com Grupos Temáticos, sendo: 

I – Urbanismo; 

II – Infraestrutura; 

III – Meio Ambiente; 

IV – Gestão da Política Urbana; 



 
 
 
 

 

V – Socioeconômico. 

§ 1º Será facultada a constituição de outros Grupos Temáticos se aprovado por maioria 

simples dos membros presentes, uma vez constatada a necessidade de análise e discussão 

de outras questões de interesse do Município que se configurem matéria do PDDU ou PDAP.  

§ 2º Cada Grupo Temático elegerá 01 (um) Coordenador e 01 (um) Relator, com seus 

respectivos suplentes. 

§ 3º As reuniões dos Grupos Temáticos serão convocadas pelo Coordenador Geral ou, na 

sua omissão, por 1/3 dos seus membros. 

Art. 9º O GTA poderá criar grupos de trabalho, sempre que a plenária assim decidir, para 

analisar, estudar e apresentar propostas sobre matéria específica. 

Parágrafo único – Os grupos de trabalho eventualmente formados terão caráter 

temporário, cessando tão logo tenham atingido o objetivo de sua criação. 

Seção II 

DOS GRUPOS POR SEGMENTO 
 

Art. 10º O GTA promoverá reuniões por Grupo por Segmento, formados na proporção da 

representação de cada segmento na sua composição. 

§ 1º Cada Grupo por Segmento elegerá 01 (um) Coordenador e 01 (um) Relator, com seus 

respectivos suplentes. 

§ 2º As reuniões dos Grupos por Segmento serão convocadas pelo Coordenador Geral, ou, 

na sua omissão, por 1/3 dos seus membros, e poderão ser realizadas fora do espaço 

reservado às reuniões gerais do GTA, devendo o segmento apresentar informes com os 

registros da reunião ao GTA. 

  



 
 
 
 

 

Seção III 

DA COORDENAÇÃO 
 

Art. 11º A Coordenação Geral do GTA ficará a cargo do Secretário de Infraestrutura ou 

assessoria técnica, por delegação, que dirigirá suas atividades e presidirá as reuniões. 

Art. 12º Compete ao Coordenador Geral do GTA: 

I - Elaborar pautas, convocar e organizar reuniões; 

II - Receber documentos e solicitações encaminhadas ao GTA; 

III - Sugerir e receber propostas de temas para pauta e organizar os encaminhamentos dos 

temas nas reuniões; 

IV - Encaminhar e organizar as demandas geradas no âmbito do GTA; 

V - Propor calendário de reuniões ordinárias do grupo; 

VI - Disponibilizar as informações decorrentes das ações do GTA; 

Art. 13º Compete ao Coordenador de Grupo Temático ou Grupo por Segmento: 

I - Convocar ou autorizar a convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias;  

II - Presidir as reuniões do grupo e orientar os trabalhos; 

III - Convidar e autorizar convites para as reuniões do grupo de trabalho; 

IV - Autorizar a inclusão de temas na pauta de reunião; 

V - Fixar prazos para apresentação de manifestações quando necessário; 

VI - Representar o Grupo ou designar representante para atos específicos;  

VII - Assinar as definições do grupo; 

VIII - Encaminhar e organizar as demandas geradas pelos membros; 

IX - Dirigir, acompanhar, orientar e coordenar os trabalhos do grupo e exercer outras 

atribuições que lhes forem cometidas; e 

X - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno 

Art. 14º O GTA deverá definir Secretaria Executiva a ser assessorada pela Fundação Escola 

Politécnica da Bahia (FEP), que terá como competências: 

I - Redigir as atas; 

II - Organizar a pauta de reunião e o protocolo dos trabalhos com o seu andamento; 



 
 
 
 

 

III - Elaborar a documentação solicitada pelo Coordenador Geral do grupo. 

IV - Encaminhar as demandas e definições do grupo para os setores competentes; 

V - Realizar a mobilização dos membros para as reuniões, quando convocadas;  

VI - Assessorar o Coordenador Geral do grupo nos assuntos de sua competência; e 

VII - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Coordenador Geral. 

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES 
 

Art. 15º As reuniões do GTA serão convocadas pela Coordenação Geral ou por 1/3 (um 

terço) dos seus membros, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, informando o horário 

e o local da reunião. 

§ 1º As reuniões ordinárias realizar-se-ão de acordo com calendário a ser definido pelo 

GTA. 

§ 2º No eventual adiamento de uma reunião ordinária, a nova data deverá ser fixada no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da data anteriormente determinada. 

§ 3º Na eventual antecipação de uma reunião ordinária, a nova data deverá ser fixada 

observando-se o prazo mínimo para convocação de 10 (dez) dias de antecedência da 

realização da reunião, salvo se aprovado menor prazo pelo GTA, por consenso. 

Art. 16º As reuniões extraordinárias justificar-se-ão a critério do Coordenador, ou por 

solicitação justificada de um dos integrantes do grupo e aprovada em plenária por maioria 

simples. 

§ 1º Toda convocação de caráter extraordinário deverá indicar o motivo de sua realização 

e ser convocada com, no mínimo, 05 (cinco) dias corridos. 

§ 2º Eventuais discussões de assuntos específicos, que não digam respeito a todo o GTA 

e/ou que fujam ao seu planejamento, deverão ser objeto de reuniões extraordinárias. 

Art. 17º As reuniões serão conduzidas por Mesa Diretora composta pelo Coordenador, 01 

representante da FEP, 01 representante de cada segmento do GTA e 01 Secretário (a) 

Executivo (a), sendo garantida a presença de 50% (cinquenta por cento) de mulheres. 

Art. 18º As atividades das reuniões obedecerão à seguinte sequência: 

I - Assinatura da lista de presença e verificação do quórum;  



 
 
 
 

 

II - Instalação dos trabalhos; 

III - Aprovação e assinatura da ata da reunião anterior;  

IV - Leitura da pauta do dia; 

V - Execução da ordem do dia; e  

VI - Encaminhamentos. 

Parágrafo único - A pauta de cada reunião poderá incluir apresentação de temas 

relevantes, sugeridos pelos membros do GTA, que deverá encaminhar proposta com no 

mínimo, 07 (sete) dias de antecedência da reunião, para conhecimento do Coordenador 

Geral do grupo e inclusão em pauta. 

Art. 19º As reuniões plenárias do GTA serão gravadas e/ou registradas em Ata. 

Art. 20º As atas de reunião constarão de, no mínimo: 

I - Data, horário e local da reunião; 

II - Nomes dos membros presentes e os dos ausentes com causa justificada ou sem ela; 

III - Registro dos temas discutidos; 

IV - Referências sucintas aos debates. 

Art. 21º Poderão ser convidados especialistas a participar de reuniões do grupo, segundo 

a conveniência do tópico abordado. 

§ 1º As sugestões ou solicitações de participação de convidados e a sua conveniência 

serão analisadas e deliberadas pelo GTA. 

§ 2º Os convidados não terão direito a voto, restrito aos membros do grupo. 

Art. 22º Sempre que necessário, o Coordenador ou quem o estiver substituindo na 

presidência da reunião, poderá conceder a palavra aos membros e convidados que 

desejarem dirimir dúvidas ou fazer eventuais complementações. 

Art. 23º As reuniões deverão ocorrer em locais acessíveis a todos os seus membros, em 

horário comercial, e contar com a estrutura mínima necessária à sua realização. 

Art. 24º Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Diretora, ouvidos os membros do 

GTA quando necessário. 

 



 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 25º Alterações a este Regimento Interno serão submetidas à aprovação dos membros 

do GTA, por maioria absoluta. 

Art. 26º A participação nas reuniões do GTA, inclusive de representantes de entidades 

públicas ou privadas, será considerada de relevante serviço público, não ensejando 

qualquer tipo de remuneração. 

Art. 27º Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

Vitória da Conquista, 14 de maio de 2019. 

  



 
 
 
 

 

APÊNDICE C – CARTAS TEMÁTICAS 

 

  

  
  



 
 
 
 

 

   

    



 
 
 
 

 

    

     



 
 
 
 

 

   

    



 
 
 
 

 

APÊNDICE D – LISTA DE PRESENÇA TURNO MATUTINO GTA 



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

APÊNDICE E – LISTA DE PRESENÇA GRUPO TEMÁTICO SOCIOECONOMIA 



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

APÊNDICE F – LISTA DE PRESENÇA GRUPO TEMÁTICO INFRAESTRUTURA 
E SANEAMENTO 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

APÊNDICE G – LISTA DE PRESENÇA GRUPO TEMÁTICO URBANISMO 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

APÊNDICE H – LISTA DE PRESENÇA GRUPO TEMÁTICO GESTÃO 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

APÊNDICE I– LISTA DE PRESENÇA GRUPO TEMÁTICO MEIO AMBIENTE 



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO 

 
  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

 
  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

 
  



 
 
 
 

 

 
  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE 

 

 
  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

 
  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO DE URBANISMO 

 

 
  



 
 
 
 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO DE GESTÃO  

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
  



 
 
 
 

 

 
 

  



 
 
 
 

 

 
 

 
  



 
 
 
 

 

 
 

  



 
 
 
 

 

 
 
 

 
  



 
 
 
 

 

 

 
  



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

 


