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1. APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento apresenta o Produto 10 – Tomo I - Relatório da Quinta Reunião 

do Grupo de Trabalho e Acompanhamento, parte integrante do nono 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. 

 
 
  



 
 
   
 

 

7 
 

2. REGISTRO DA ATIVIDADE 

Data: 27 de agosto de 2019. 

Atividade: 5ª reunião do Grupo de Trabalho e Acompanhamento do PDDU e PDAP. 

Técnica responsável pela condução: Joice Moraes – Assistente Social 

Equipe técnica: Liana Viveiros, Naiah Caroline, Rebeca Gonçalves, Jackson Ornelas, 

Júlia Dell’Orto, Anderson Aragão, Jane Ferreira, Renata Baptista. 

3. PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO 

A assistente social Joice realizou entrevista na rádio UESB, assim como na TV, explanando 

sobre o processo participativo do PDDU e convidando a população para participar da 

reunião. 

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

representantes do GTA via WhatsApp e telefone.  

A técnica Renata Baptista encaminhou e-mails para os membros do GTA, convidando para 

a 5ª Reunião do GTA, bem como foram enviados ofícios às entidades interessadas. 

3.1. Relato da atividade 

A atividade foi realizada no dia 27 de agosto de 2019, iniciada às 08:40h, no auditório do 

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

Candeias e teve a participação de 110 pessoas, sendo 102 de participantes do GTA e 08 

de membros da equipe da FEP e contou com a seguinte programação: 

 08:00 h – credenciamento 

  08:30 h – Abertura dos trabalhos: Apresentação da pauta do dia e horários 

 08:45 h – Apresentação dos cenários e trabalho em grupo – explicação sobre a 

aplicação da metodologia 

  11:30 h – Lanche 

  11:45 h – Audiências públicas 

Definição dos locais das audiências e carga horária (proposta: 8 às 13h) 

Apresentação do regimento interno da 1ª audiência 
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Validação do regimento 

A Assistente Social Joice Moraes deu início à atividade, apresentando a programação do 

dia, salientando a importância de buscar respeitar o tempo, uma vez que o conteúdo será 

muito extenso.  

Passou a palavra para o Prof. Jackson Ornelas que explicou a metodologia a ser utilizada 

para estabelecer pesos referentes aos fatores que impactam nas incertezas críticas, sendo 

de 1 a 5, conforme o grau de impacto que considerem. 

Figura 1 – Explanação do Prof. Jackson Ornelas 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

A Profª Liana Viveiros explicou no que consistia esta fase do planejamento, explanando 

sobre a conceituação de cenários e sua importância para a construção de propostas. 

Figura 2 – Profª Liana Viveiros apresentando a conceituação 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 3 – Plenária debatendo as dúvidas sobre a técnica 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Após os esclarecimentos das dúvidas sobre a aplicação da técnica de valoração / 

pontuação, foi dado prosseguimento à atividade, onde os presentes votavam a cada tópico 

apresentado, sendo registrado na planilha, em tempo real, pela Engª Rebeca Gonçalves. 

Figura 4 – Representantes do GTA votando 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Ao finalizar esta etapa da atividade, a Assistente Social Joice Moraes procedeu aos 

esclarecimentos sobre a 1ª Audiência Pública, como data, local e horário. Em seguida, fez 

a leitura do Edital de Convocação e Regimento Interno, sendo feitos os ajustes propostos 

pelos participantes do GTA. 

Para finalizar, foi solicitado que cada segmento indicasse um titular e um suplente para 

composição da mesa coordenadora da audiência, ficado assim definido por eles: 

Movimentos sociais e populares;  

 Josiane Borges Lisboa Santos - Titular 

 Gilvan Fernandes Pereira - Suplente 

Trabalhadores, através de suas entidades sindicais;  

 Luciano S. Almeida – titular 

 Givaldo A. de Souza - suplente 
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Empresários: 

 Daniel Marques - titular 

 Luciano Bomfim - Suplente 

Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa; 

 Isar Mattiello – IAB - titular 

 Raoni Correa – CREA - Suplente 

Organizações não governamentais 

 Helena Paula Moraes – Titular (CEDASB) 

Poder público 

 Câmara de Vereadores 

o Valdemir Dias – titular 

o Edvaldo Ferreira Jr. – suplente 

 Prefeitura 

o Nenhuma indicação no momento 

 Defensoria Pública  

o  

 Corpo de Bombeiros 

o Subtenente Cincinato José de Moraes Júnior  

Fundação Escola Politécnica da Bahia 

 Liana Viveiros 

A apresentação completa encontra-se no APÊNDICE C – APRESENTAÇÃO DO 

CONTEÚDO. 

Às 16h 30min foi feito um intervalo para o lanche, retornando às 16h 40min, para o debate 

– dúvidas e questionamentos. 

Ao final do debate, a atividade foi encerrada às 18:00h, sendo definido  
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4. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA E 
REGIMENTO INTERNO APROVADO 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – BA, através da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana, no uso de suas atribuições legais e nos termos do que dispõe o 

Estatuto das Cidades, instituído pela Lei Federal n° 10.257/2001, torna público e convoca 

todos os interessados para participarem da 1ª Audiência Pública do PPDU/PDAP, no 

dia 14/09/2019, de 8h às 13h, no Auditório do Polo de Educação Permanente - Centro 

Municipal de Atenção Especializada (CEMAE). As Audiências Públicas são abertas à toda 

a população, sendo garantida a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente 

de comprovação de residência ou qualquer outra condição. Na ocasião, serão 

apresentados os estudos de diagnóstico e cenários do PDDU/PDAP. A íntegra dos estudos 

pode ser consultada em <www.pmvc.ba.gov.br/pddu/> ou presencialmente no escritório do 

PDDU, situado no Centro Glauber Rocha, Av. Brumado, nº 41. 

 

REGIMENTO INTERNO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentação, divulgação e 

discussão dos estudos de diagnóstico e cenários do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano (PDDU), instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e rural, e do 

Plano Urbanístico do Distrito Aeroportuário (PDAP), a fim de receber sugestões, 

recomendações, críticas ou propostas, com vistas a democratizar, conferir transparência e 

assegurar a participação popular na elaboração do planejamento territorial.  

Parágrafo único. A audiência terá acesso livre e gratuito a qualquer pessoa, bem como aos 

meios de comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local. 

Art. 2º. O público presente deverá assinar lista de presença, que ficará disponível durante 

toda a audiência em local acessível. 

CAPÍTULO III - DA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA  

http://www.pmvc.ba.gov.br/pddu/
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Art. 3º. A convocação será feita em Diário Oficial Municipal (D.O.M), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, e através dos meios de comunicação locais disponíveis. 

Parágrafo único. A íntegra dos estudos pode ser consultada em 

<www.pmvc.ba.gov.br/pddu/> ou presencialmente no escritório do PDDU, situado no 

Centro Glauber Rocha, Av. Brumado, nº 41. 

CAPÍTULO V – FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

Art. 4º. É condição para a participação da Audiência a prévia inscrição, que ocorrerá no 

local do evento, sendo permitido o credenciamento de qualquer pessoa que eventualmente 

queira se manifestar na plenária. 

§ 1º. O credenciamento se dará no ato da inscrição, através de preenchimento de ficha 

específica. Os questionamentos deverão ser redigidos em fichas oficiais fornecidas pela 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, disponibilizadas no local da Audiência; 

§ 2º. As fichas deverão ter seus campos corretamente preenchidos, de forma legível, sob 

pena de não serem lidas na Plenária; 

§ 3º. É facultada a apresentação de documentos na fase de inscrição, os quais serão 

encaminhados à mesa coordenadora para leitura em ocasião oportuna e ficarão à 

disposição dos demais participantes, para consulta, no plenário; 

§ 4º. Toda sugestão ou contribuição deve se referir a um documento ou item específico de 

cada texto disponível. É permitida a sugestão ou contribuição de qualquer trecho dos 

objetos da Audiência Pública, devendo ser preenchido o formulário tantas vezes quanto for 

o número de sugestões ou contribuições. Não há limite de sugestões ou contribuições; 

§ 5º. Durante a audiência, não será admitido o uso ou a utilização de palavras ou 

expressões ofensivas ou injuriosas, sendo descartadas as que possuírem tal conteúdo, 

podendo, inclusive, ser cassada a palavra de quem as proferir. 

§ 6º  As contribuições ou perguntas escritas serão apresentadas e debatidas antes das 

intervenções orais. 

§ 7º Em caso de necessidade de votação plenária, serão permitidas até duas defesas de 

posicionamentos distintos, obedecendo a ordem de inscrição, de até no máximo 03 (três) 

minutos. 

  

http://www.pmvc.ba.gov.br/pddu/
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CAPÍTULO VI - DA COORDENAÇÃO E DO ENCAMINHAMENTO DA AUDIÊNCIA 

Art. 5º. O plenário da audiência será composto pelas pessoas presentes à Audiência 

Pública, devidamente credenciadas. 

Art. 6°. A Mesa Coordenadora será composta por representantes da Prefeitura Municipal 

de Vitória da Conquista, do Grupo de Trabalho e Acompanhamento (GTA) do PDDU/PDAP, 

sendo 01 (um) representante de cada segmento e da Fundação Escola Politécnica da 

Bahia (FEP), contratada para auxiliar e apoiar a viabilização e instituição do Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano e Plano Urbanístico do Distrito Aeroportuário. 

Parágrafo Único: A Mesa Coordenadora respeitará o percentual de no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) em sua composição. 

Art. 7°. Compete ao Grupo de Trabalho e Acompanhamento (GTA) em conjunto com a 

equipe técnica da FEP: 

I – Resolver os casos omissos do presente Regimento, com anuência da plenária; 

II – Registrar a atividade, por intermédio de listas de presença e por registro audiovisual. 

Art 8°. Compete ao Coordenador: 

I – Fazer a leitura dos questionamentos realizados na Audiência; 

II – Controlar os tempos de intervenção e coordenar os procedimentos referentes aos 

questionamentos encaminhados. 

Art 9°. A Audiência Pública será realizada na forma de exposições, questionamentos por 

escrito e intervenções orais, respeitando-se o prazo de até 03 (três) minutos cada. 

Art. 10. A Mesa Coordenadora constitui instância soberana para dirimir os questionamentos 

e intervenções realizados, cabendo à mesma responder ou dar os devidos 

encaminhamentos. 

§ 1º. As manifestações dos nomeados pela mesa coordenadora para responder os 

questionamentos e intervenções pertinentes, serão de no máximo 03 (três) minutos cada. 

§ 2º. Os questionamentos que não atenderem aos requisitos exigidos ou considerados 

impertinentes ao objeto da reunião serão automaticamente indeferidos pela mesa 

coordenadora, expondo-se os motivos. 
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Art. 11. Ao final da Audiência Pública, será lavrada ata sucinta, sem prejuízo da gravação 

audiovisual. 

Parágrafo Único. Serão anexados à ata todos os documentos que forem entregues à 

coordenação dos trabalhos durante a Audiência Pública. 

Art. 12. Concluídas as exposições e as intervenções, a coordenação dará por concluída a 

Audiência Pública. 

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no evento 

ou em decorrência deste terão caráter consultivo e não-vinculante. 

Art. 14. Todas as sugestões e contribuições serão publicadas no sítio eletrônico da 

Prefeitura Municipal, sendo devidamente identificadas. Além disso, todas elas serão objeto 

de análise pela equipe técnica da FEP, do Grupo de Trabalho e Acompanhamento (GTA) 

e da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, sendo posteriormente publicadas em 

forma de relatório, a fim de apontar as incorporações realizadas na versão final do PDDU 

e PDAP. 

Parágrafo Único. Será formada Comissão de Acompanhamento integrada por membros do 

GTA, respeitada a representatividade de cada segmento, a fim de auxiliar na 

sistematização das contribuições recebidas nas audiências públicas. 
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Link para Word, Edital de Convocação e Regimento Interno  
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PDDU           

1 – Crescimento da população 

Fator 

Quant. de 
votos 

1 2 3 4 5 

Melhoria na educação fundamental     x     

Melhoria na saúde da família     x     

Mobilidade Urbana  (transporte e acessibilidade)         x 

Gestão da política urbana         x 

Volume de resíduos destinados ao aterro sanitário         x 

Pressões em áreas de valor ambiental         x 

Densidade na área envolvida pelo anel rodoviário     x     

Aplicação dos instrumentos de política urbana     x     

2 – Gestão democrática da política urbana com o cumprimento da função social 

Fator 

Quant. de 
votos 

1 2 3 4 5 

Fiscalização do uso e ocupação do solo         x 

Potencial de melhoria na educação fundamental         x 

Mobilidade urbana crítica (transporte e acessibilidade)         x 

Pressões em áreas de valor ambiental         x 

Degradação ambiental em áreas de corpos hídricos         x 

Gestão frágil da política urbana         x 

Controle e fiscalização ineficiente e ineficaz das ocupações irregulares, 
principalmente na Serra do Periperi e zona rural 

        x 

3 – Crescimento da Economia 

Fator 

Quant. de 
votos 

1 2 3 4 5 

Indústria         x 

Melhoria na educação fundamental         x 

Mobilidade Urbana (transporte e acessibilidade)         x 

Gestão da política urbana         x 

4 – Mobilidade sustentável 

Fator 

Quant. de 
votos 

1 2 3 4 5 

Mobilidade urbana (transporte e acessibilidade)         x 

Cobertura e qualidade do sistema de transporte         x 
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5 – Oferta de água 

Fator 

Quant. de 
votos 

1 2 3 4 5 

Soluções de ecossaneamento nos distritos e localidades rurais         x 

Pressões em áreas de valor ambiental         x 

Degradação ambiental em áreas de manancial hídrico         x 

Comprometimento de nascentes e rios por assoreamento por erosão 
associado a estradas vicinais 

        x 

Controle e fiscalização das ocupações irregulares, principalmente na Serra 
do Periperi e zona rural 

        x 

6 – Universalização do saneamento 

Fator 

Quant. de 
votos 

1 2 3 4 5 

Esgotamento Sanitário Insuficiente         x 

Soluções de ecossaneamento nos distritos e localidades rurais         x 

Cobertura do serviço de limpeza pública (varrição e capinagem)         x 

Volume de resíduos destinados ao aterro sanitário         x 

Extensão da rede de drenagem         x 

7 – Redução das pressões ambientais 

Fator 

Quant. de 
votos 

1 2 3 4 5 

Melhoria na educação fundamental         x 

Cobertura do serviço de esgotamento sanitário na sede         x 

Cobertura do serviço de limpeza pública (varrição e capinagem)         x 

Volume de resíduos destinados ao aterro sanitário         x 

Degradação ambiental em áreas de recursos hídricos         x 

Supressão de vegetação         x 

Comprometimento de nascentes e rios por assoreamento por erosão 
associado a estradas vicinais 

        x 

Comprometimento da qualidade ambiental por atividades 
agrossilvopastoris 

        x 

Controle e fiscalização ineficiente e ineficaz das ocupações irregulares, 
principalmente na Serra do Periperi e zona rural 

        x 

8 – Preservação da Biodiversidade 

Fator 

Quant. de 
votos 

1 2 3 4 5 

Potencial de melhoria na educação fundamental         x 

Soluções de ecossaneamento nos distritos e localidades rurais         x 
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Cobertura do serviço de limpeza pública (varrição e capinagem)     x     

Cobertura do serviço de esgotamento sanitário na sede         x 

Volume de resíduos destinados ao aterro sanitário         x 

Pressões em áreas de valor ambiental         x 

Degradação ambiental em áreas de manancial hídrico         x 

Supressão de vegetação         x 

Comprometimento de nascentes e rios por assoreamento por erosão 
associado a estradas vicinais 

        x 

Comprometimento da qualidade ambiental por atividades 
agrossilvopastoris 

        x 

PDAP           

1 – Segurança das Operações Aeroportuárias e Facilidades no Contexto da sua 
Inserção 

Fator 

Quant. de 
votos 

1 2 3 4 5 

Atendimento aos parâmetros de segurança estabelecidos nas normas 
específicas para aeroportos na categoria do aeroporto Glauber Rocha         x 

Adequação dos usos condicionados pré-existentes          x 

Eliminação dos pontos irregulares de acúmulo de resíduos sólidos         x 

Acessos ao aeroporto         x 

Presença de facilidades e usos complementares ao aeroporto         x 

Aplicação dos instrumentos de política urbana e de parâmetros de uso e 
ocupação do solo compatíveis 

        x 

2 – Gestão especial ambiental e do uso e ocupação do solo 

Fator 

Quant. de 
votos 

1 2 3 4 5 

Fiscalização do uso e ocupação do solo         x 

Gestão da mobilidade urbana          x 

Degradação ambiental em áreas de corpos hídricos         x 

Gestão frágil da política urbana         x 

Gestão ambiental         x 

3 - Convivência harmônica das comunidades com o aeroporto. 

Fator 

Quant. de 
votos 

1 2 3 4 5 

Impactos nas comunidades do Distrito Aeroportuário e entorno.         x 

Implantação de parcelamentos          x 

Proteção das comunidade contra o ruído excessivo         x 
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APÊNDICE E – ATA DA 5 REUNIÃO DO GTA 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2019, no Auditório Interno do CEMAE, às 8:00, 

reuniram-se os membros do GTA, população e equipe técnica da Fundação Escola 

Politécnica. Deu-se início a atividade de cenários. Após explicação da metodologia da 

atividade se iniciou a votação para construção do quadro (anexo). Houve questionamento 

de membro da plenária (professora de planejamento urbano), que perguntou se nas últimas 

reuniões foi explicado o que são instrumentos da política urbana a fim de facilitar o 

entendimento da plenária. A prof. Liana esclareceu que realmente a explicação seria 

necessária se a atividade estivesse sendo feita na Audiência Pública, mas que estes 

conceitos vêm sendo trabalhados nas reuniões de GTA, tendo convidado então os 

presentes a ficar à vontade para questionar em caso de eventuais dúvidas conceituais, 

tendo posteriormente exemplificado o referido conceito (instrumentos da política urbana) e 

ratificado que todos estamos juntos nesse processo de aprendizado. Continuada a 

votação. Solicitaram a definição de mobilidade sustentável, tendo sido esclarecido que são 

as formas de mobilidade que não impactam o meio ambiente. Continuada a votação. 

Solicitaram o conceito de supressão de vegetal, tendo sido esclarecido que consiste em 

retirada de vegetação. Continuada a votação. Encerrada a votação e atividade. Iniciou-se 

votação para a data da segunda audiência pública, sendo decidido pelo dia 15 de outubro 

de 2019, de 8h às 13h, no Auditório Principal do CEMAE. Iniciou-se a leitura da minuta do 

Regimento Interno da Audiência Pública, tendo sido feitas as seguintes inserções: Art. 4º, 

7º “Em caso de necessidade de votação plenária, serão permitidas até duas defesas de 

posicionamentos distintos, obedecendo a ordem de inscrição, de até no máximo 03 (três) 

minutos.”; Art. 14,  “(...) pela equipe técnica da FEP, do Grupo de Trabalho e 

Acompanhamento (GTA) e da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (...)”; 

Art.14,“Parágrafo Único. Será formada Comissão de Acompanhamento integrada por 

membros do GTA, respeitada a representatividade de cada segmento, a fim de auxiliar na 

sistematização das contribuições recebidas nas audiências públicas.”. Iniciou-se a votação 

dos representantes do GTA que irão compor a Mesa Coordenadora da Audiência Pública, 

sendo dado 15 (quinze) minutos para os segmentos indicarem suas representações, 

respeitado o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) de mulheres, tendo sido 

eleitos os seguintes representantes: Movimentos Sociais E Populares: Josiane Borges 

Lisboa Santos – Titular/ Gilvan Fernandes Pereira – Suplente; Trabalhadores (através de 

suas Entidades Sindicais): Luciano S. Almeida – Titular/Givaldo A. De Souza – Suplente; 

Empresários: Daniel Marques – Titular/Luciano Bomfim (Suplente); Entidades 
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Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa: Isar Mattiello (IAB) – Titular/ Raoni Correa (Crea) 

– Suplente; Organizações não Governamentais com atuação na área: Helena Paula 

Moraes – Titular (Cedasb); Poder Público: Câmara De Vereadores – Valdemir Dias – 

Vereador (Titular)/Edvaldo Ferreira Jr. (Suplente); Prefeitura; Defensoria Pública; Corpo De 

Bombeiros – Subtenente Cincinato José De Moraes Júnior; FEP - Liana Viveiros. Na 

avaliação da atividade, a plenária informou que sentiu certa dificuldade no desempenho da 

mesma, especialmente em relação aos conceitos, tendo sido sugerido que a linguagem 

exposta seja menos técnica. A prof. Liana esclareceu que alguns termos técnicos são 

necessários, vez que vão se tornar lei, mas que existe um esforço contínuo para adequar 

os termos. Além disso esclareceu que este também é um espaço de formação, e 

novamente convidou os presentes a perguntar quando surgirem questões, a fim de 

enriquecer a formação e o debate. Foi sugerido uma breve introdução conceitual para 

anteceder as atividades semelhantes, tendo sido consensuado a elaboração de um 

glossário Foi sugerida por um residente em assentamento maior divulgação do PDDU, em 

razão da sua importância. Foi questionada a ausência dos secretários da prefeitura nas 

reuniões do GTA. Foi dito ser necessário aumentar a divulgação dos trabalhos que estão 

sendo desenvolvidos. Ratificou a importância dos trabalhos e da adequação de linguagem 

necessária ao entendimento do “povão”. A prof. Liana chamou os membros do GTA à 

responsabilidade de repassar o conteúdo discutido aqui para seus pares, através de 

reuniões, mobilização, elaboração de documentos etc, sendo este também um papel do 

GTA. Em tempo, incentivou que todos colaborem com a publicidade das informações, 

inclusive utilizando suas redes sociais. A eng. Nelma Moraes solicitou autorização da 

prefeitura para que os representantes do GTA possam divulgar informações do 

PDDU/PDAP. Um morador relatou que não vê este assunto ser discutido nas escolas, 

apesar de ser o futuro dele e de seus netos, tendo solicitado que o “campo” lote a plenária 

da Audiência Pública para que seja elaborado um plano popular, com as propostas 

discutidas no GTA, especialmente com relação às águas. É anexado o quadro da atividade 

de cenários submetida a votação da plenária, documento integrante desta ata. Deu-se por 

encerrada a reunião. 


