
ATA DE REUNIÃO 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Composição do Grupo Gestor do, 

 Conselho Gestor de Unidade de  

Planejamento e do Conselho Municipal  

de Desenvolvimento Territorial (CMDT) 

 

Aos dias trinta e um de janeiro, realiza-se a primeira Reunião do ano de dois mil e vinte 

do Conselho Municipal de Desenvolvimento Territorial, com a presença de Silvio do 

Nascimento – Presidente CMDT, Fernanda Costa P. Ferreira – integrante do CMDT, Sarah 

Costa da Sociedade Civil Bairro do Quilombo, Laura Dutra Lana Secretaria e 

representante do CMDT, Geraldo R. Banaskiwitz – Sociedade Civil Bairro Serrano, 

Arethusa Ap. dos Santos representante da Secretaria de Obras, Gilson Santos 

representante da Secretaria de Obras e do CMDT, Walquiria Costa Ferraz Leite 

Secretaria de Turismo e do COMTUR, Maria Bernadete da Costa Prado, representante 

do Museu do Carro de Boi e da Sociedade Civil do Quilombo, Felipe de Cassio Ferreira 

representante da Associação do Bairro do Quilombo, Valdir P. Ramos Filho 

representante da Associação do Bairro do Quilombo.  O Presidente dá boas vindas a 

todos e antes do início de ler as pautas de reunião faz uma introdução colocando que a 

Agenda definida para este ano é de acontecer juntamente com os encontros do 

COMDEMA nas últimas sextas feiras de cada mês para alinhamento e compatibilização 

dos trabalhos destes Conselhos tomando como exemplo o “Plano de Manejo” a ser 

implantado no município e discutido na reunião anterior de hoje do COMDEMA. 1 – 

Apresentação Projeto “Reformulação Praça do Quilombo”, 2 – Organização e 

Planejamento dos trabalhos 2020 Unidades de Planejamento (UP), 3 – Apresentação 

questões e temas colocados reuniões Associações dos Bairros.  Iniciada a leitura das 

pautas e da reunião com a fala do Presidente do Conselho, Sr. Silvio do Nascimento abre 

dando a preferências da apresentação do Projeto da Praça do Quilombo desenvolvido 

pelo Grupo de Trabalho Coletivo + AUE (Arquiteta (o) s Urbanistas Fernanda Costa, Sarah 

Costa, Roseli Costa e Silvio do Nascimento) e Sra. Laura Dutra nos entrega a carta de 

desligamento da função de Secretária do CMDT. Pauta 1. Sra. Fernanda e Sarah Costa 

iniciam a apresentação do Projeto colocando que o Projeto teve o processo juntamente 

com a Comunidade e Associação do Bairro e que já houve alterações e ajustes conforme 

as colocações dos moradores do Bairro e Praça. Após o discurso e apresentação dos 

slides abriu-se para perguntas e discussão. Sr. Felipe Ferreira pergunta sobre os 

mobiliários propostos de como serão e Sr. Valdir Ramos comenta sobre a questão 

histórica das Lavadeiras e Memória. Sra. Fernanda e Sarah respondem que o mobiliário 

proposto é de material simples e que os moradores possam participar e montar estes 

elementos com as técnicas locais. Ainda as Srs. Felipe e Valdir falam sobre a importância 

da consideração das regras do DADETUR e o uso dos recursos de forma inteligente e 



eficiente juntamente com o Secretário de Obras e possível pintura das Casas do entorno 

dando como referência e “Quadrado” na Bahia. Sr. Felipe coloca este trabalho como 

importante a participação da Comunidade e Sr. Silvio do Nascimento reforça a fala 

finalizando que este é um bom exemplo de processo participativo de Projetos Públicos 

para a cidade. Pauta 2, Sr. Silvio do Nascimento fala sobre as Unidades de Planejamento 

(UP) da sua importância para o desenvolvimento dos trabalhos e Projetos para o ano de 

2020 e atualização e alteração do Plano Diretor. Diz que há muito trabalho pela frente 

pois temos onze (11) Unidade a serem levantadas e pesquisadas e que deu se início pelo 

Bairro do Serrano e que se ocorreu um encontro com a Associação do Bairro no domingo 

passado. Comenta que temos cinco Associações formadas e organizadas e que o Bairro 

do Paiol é a que por último está se organizando para sua consolidação e legitimação e 

representatividade. Pauta 3, Sr. Silvio do Nascimento discorre sobre o primeiro encontro 

no Bairro do Serrano que o que foi apresentado e discutido a importância do Plano 

Diretor no sentido de propor ferramentas de trabalho e regramento do território ao qual 

como noutros Bairros está sendo ocupado de forma desorganizada, colocando em risco 

seus recursos e potencial paisagístico e turístico para o município. E que aproveitando a 

presença dos integrantes da Secretaria de Obras o Sr. Silvio do Nascimento cobra a 

participação dos moradores no processo da implantação da quadra poliesportiva no 

Serrano. Sr. Gilson Santos responde que a Secretaria está os aguardando para 

apresentação e discussão da Obra e recursos. Sr. Silvio do Nascimento comenta que na 

última reunião das Associações dos Bairros foi comentado sobre as questões colocadas 

pelo morador do Bairro do Canto Galo e que não conhecia das dificuldades enfrentadas 

no bairro em relação ao Saneamento Básico. Sendo que este Bairro se faz importante 

pois é lugar de passagem de vários turistas religiosos e que sofre desta deficiência 

básica. 

Por último foi colocado que haverá um encontro no Bairro do Canta Galo dia treze de 

fevereiro que avisaria a todos para a participação. 

Informado na reunião que a lista de presença transparece o aval das disposições desta 

ata, não havendo oposição. 

 

 

 Silvio Manoel do Nascimento  

Presidente do Conselho CMDT 


