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1.0. APRESENTAÇÃO
O presente documento constitui-se no Relatório Síntese de Atividades da Comissão
Especial de Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) e tem por
objetivo apresentar um resumo das atividades desenvolvidas pela referida Comissão no ano
de 2014, até dezembro. Nele estão registradas as sínteses dos Seminários, Audiências
Públicas e Sessões promovidas por essa Comissão, bem como os encaminhamentos feitos
diante dos diferentes temas abordados, no âmbito das políticas de desenvolvimento urbano.
O presente relatório foi elaborado, tendo por base relatorias e transcrições dos eventos,
realizados no ano de 2014 pela Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano da ALBA.
Ao final da descrição das atividades, foram registrados os encaminhamentos tomados pela
Presidência dessa Comissão, no que se refere a solicitações e recomendações dirigidas aos
órgãos públicos e instituições afetos às matérias tratadas em cada debate.
O Relatório também indica a participação da Comissão em atividades externas,
relacionadas à sua área de atuação.
Além desta apresentação, a estrutura desse Relatório Síntese é formada pelos próximos
itens, aqui resumidos. O item 2.0. aborda o papel da Comissão Especial de
Desenvolvimento Urbano. O item 3.0. contém a descrição de todas as atividades realizadas
no ano de 2014 pela Comissão, através de uma síntese dos conteúdos de cada evento
realizado. E o item 4.0 indica as principais atividades externas nas quais a Comissão
participou, no mesmo período considerado.

2.0. A COMISSÃO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
A Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa da Bahia,
criada através do Requerimento No 7.866/2013, aprovado pela Mesa Diretora da
Assembleia em 19 de abril de 2013, reforça a necessidade de acompanhar processos em
curso ou de tratar de novas questões referentes à proposição ou aperfeiçoamento da
legislação urbanística e das políticas públicas de desenvolvimento urbano e regional do
Estado da Bahia.
Dentre as competências das Comissões da Assembleia Legislativa destacam-se as
seguintes, estabelecidas na Constituição do Estado da Bahia de 1989 (Art. 83, § 2º, incisos
II a V):
•

Realizar audiências públicas com as entidades da sociedade civil;

•

Convocar agentes públicos para informar sobre assuntos inerentes às suas
atribuições;

•

Receber petições, reclamações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou
omissões das autoridades ou entidades públicas;

•

Apreciar planos estaduais e setoriais de desenvolvimento e programas de obras e
sobre eles emitir parecer.

Adotando-se uma perspectiva de qualificação das atribuições elencadas acima, a Comissão
decidiu desenvolver as suas atividades, prioritariamente através da realização de debates
públicos, envolvendo os diversos temas sob sua responsabilidade.
Assim, ao longo do ano de 2014, foram realizados seminário, Audiências Públicas e
Sessões Especiais. Essas atividades possibilitaram uma avaliação crítica de políticas
urbanas em curso, ao mesmo tempo em que apontaram os desafios que devem ser
enfrentados para a superação dos entraves e para a plena implementação dessas políticas,
colocada a perspectiva de garantia do Direito à Cidade para o conjunto dos cidadãos
baianos. Todas as atividades da Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano da ALBA
geraram um ambiente democrático de discussão com o levantamento de questões, críticas e
propostas por diferentes segmentos da sociedade baiana em relação às políticas urbanas
colocadas em discussão.
A síntese, de todas as atividades desenvolvidas, segue nos próximos itens do presente
relatório.

3.0. RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Este item contém o resumo das atividades realizadas no ano de 2014 pela Comissão
Especial de Desenvolvimento Urbano da ALBA. Estão expressas as informações de cada
evento, compreendendo a justificativa e o objetivo de realização das atividades, bem como a
relação dos convidados/expositores e possíveis encaminhamentos. Em cada uma dessas
sínteses, destacam-se as questões, propostas e recomendações originárias do debate com
a plenária de cada evento, bem como os encaminhamentos adotados pela Presidência da
referida

Comissão,

a

partir

dos

aspectos

relevantes

de

cada

discussão. Tais

encaminhamentos geraram um conjunto de solicitações e recomendações dirigidas aos
órgãos públicos e instituições afetos às matérias tratadas em cada debate. As sínteses
foram elaboradas com base na relatoria de cada evento, e em alguns casos nas
transcrições de áudio disponíveis.

3.1 – REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROJETO DA LINHA VIVA
Data: 14 de maio de 2014
Horário: das 9:30 às 13:30.
Local: Sala da liderança do governo- ALBA.
APRESENTAÇÃO
O projeto da Via Expressa Linha Viva não foi modulado/aprovado pelo Tribunal de Justiça da
Bahia o que o torna ilegal e impossível de ser continuado. Porém, contrariando a decisão do
Tribunal de Justiça da Bahia, a Prefeitura Municipal de Salvador continua a conduzir o
projeto, tendo inclusive previsão de lançamento do edital de licitação.
Com objetivo de dialogar com os Amigos da Corte sobre a forma como a Prefeitura vem
conduzido as questões atinentes a Linha Viva, desconsiderando a decisão judicial, e
inclusive com indicativo para Licitação do Projeto, bem como traçar estratégias de
enfrentamento, a Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano idealizou essa reunião.
CONVIDADOS
Coordenação: Deputada Maria Del Carmen

•

Raul Nobre Martins– vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
da Bahia – CAU/BA

•

Henrique barreiros– membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da
Bahia – CAU/BA

•

Ubiratan Félix Pereira dos Santos - presidente do Sindicato de Engenheiros
da Bahia – SENGE.

•

Carl Von Haurnschild – membro do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB/BA.

•

João Benedito Bispo dos Santos – membro da Federação das Associações
de Bairros de Salvador – FABS.

•

João Preira Oliveira Júnior – membro da Federação das Associações de
Bairros de Salvador – FABS.

•

Thaís Rebouças – membro do Grupo de Pesquisa Lugar Comum da
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia.

•

José Eduardo de Carvalho Teixeira - Associação de Moradores do
Condomínio Alphaville 2.

3.2 – AUDIÊNCIA PÚBLICA “ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DA
BAHIA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS”
Data: 20 de maio de 2014
Horário: 9:30 às 12:30.
Local: Auditório Jutahy Magalhães – ALBA.
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cotidiano do planejamento e gestão local, são notáveis as dificuldades encontradas na
elaboração, gestão e execução de planos e políticas urbanas pelos municípios baianos
de médio e de pequeno porte, principalmente.
Exigência para captação de recursos federais e estaduais, a elaboração dos Planos
Diretores de Desenvolvimento Urbano (PDDU), bem como de planos setoriais como de
habitação, mobilidade e saneamento se tornou um grande desafio a ser enfrentado pela
maioria das Prefeituras dos referidos municípios, muitas vezes por carência de corpo
técnico especializado. Para a elaboração desses planos, muitas vezes, são
determinados prazos, a exemplo:

•

Plano de Saneamento Básico: segundo a Lei n.º 11.445/2007 de

Saneamento Básico, todas as prefeituras têm obrigação de elaborar seu Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com prazo já prorrogado para
dezembro de 2015, caso contrário a Prefeitura não poderá receber recursos
federais para projetos de saneamento básico.
•

Plano Municipal de Resíduos Sólidos: Segundo LEI

12.305/10, os

municípios brasileiros teriam como prazo o ano de 2012 para elaboração do seu
plano, e até este ano de 2014 para acabar com os lixões a céu aberto.
•

Plano de Mobilidade Urbana: Municípios com mais de 20 mil habitantes

tem até março de 2015 para elaboração. Sem eles, as prefeituras ficarão
impedidas de receber recursos públicos do governo federal. (Lei 12.587/12)

Com vistas no apoio a esses municípios, diversas iniciativas no âmbito Federal e
Estadual foram criadas para auxiliar enfrentamento dessa problemática, a exemplo:

•

Programa Sanear Mais Bahia – parceria entre a FUNASA e o CREA/BA,

com o objetivo de dar assistência técnica a 50 municípios da Bahia na elaboração
do Plano Municipal de Saneamento.

•

A Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da UFBA:

Experiência pioneira no Brasil, iniciado no final de 2013, forma profissionais para
prestar assistência técnica em habitação social e direito à cidade à população e
municípios, tendo como base a LEI 11.888/08, de autoria do Dep. Zezeu Ribeiro,
que assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e
gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte
integrante do direito social à moradia.
Entre outras iniciativas as quais serão apresentadas e discutidas na presente audiência.
Por esta razão, a Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano da Assembleia
Legislativa da Bahia promoveu esse debate com o objetivo de discutir alternativas e
desafios na promoção de assistência técnica a esses municípios.
CONVIDADOS/EXPOSITORES

Coordenação: Deputada Maria Del Carmen

•

Prof. Angela Gordilho (UFBA) – Arquiteta Urbanista, Coordenadora do
Primeiro Curso de Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia do
Brasil, baseado na Lei de Assistência Técnica (LEI 11.888 /08) do Dep. Zezeu
Ribeiro.

•

Eng. Marco Amigo - Presidente do CREA-BA, que conjuntamente com a
FUNASA está participando do Programa Sanear Mais Bahia, com objetivo de
dar assistência aos municípios nos Planos de Saneamento

•

Glenda Barbosa – Fundação Nacional de Saúde FUNASA/BA

•

Livia Gabrielli – Superintendente de Planejamento e Gestão Territorial
/SEDUR

•

Prefeita Maria Quitéria – Prefeita de Cardeal da Silva, Presidente da UPB

•

Prof. Eng. Paulo Nacif – Reitor UFRB

•

Prefeito Leandro Ramos – Prefeito de Igrapiuna, Presidente do Consorcio
APA do Pratigi

•

Prefeito Luiz Carlos – Prefeito de Mutuípe, ex-presidente do Consorcio Vale
do Jiquiriça

•

Prefeito Geranilson Requeião – Prefeito de Catu, Presidente do Consórcio
Litoral Norte e Agreste de Alagoinhas

•

Eng. Ubiratan Félix – Presidente do SENGE/BA

•

Marli Carrara – Coordenadora da União Por Moradia Popular

3.3 – AUDIÊNCIA PÚBLICA “MOBILIDADE URBANA NO SUBÚRBIO
FERROVIÁRIO”
Data: 31 de maio de 2014
Horário: 09:30 às 12:30.
Local: Clube Flamenguinho, Periperi.

APRESENTAÇÃO
No dia 31 de maio de 2014, a Comissão Espacial de Desenvolvimento Urbano
realizou a Audiência Pública para discutir o projeto de Mobilidade Urbana para o Subúrbio
Ferroviário, apresentado pelo Governo do Estado da Bahia, que propõe a transformação do
Trem do Subúrbio para VLT e a extensão da Linha existente.
Nessa ocasião, foi apresentado pelo Presidente da Companhia de Transportes do
Estado da Bahia – CTB, Carlos Martins, o projeto do VLT para o Subúrbio Ferroviário, além
das outras obras de estruturantes proposta pelo Governo do Estado que se conectarão com

o VLT.
Naquela ocasião, foram feitos diversos encaminhamentos no sentido de abrir o projeto do
Governo do Estado da Bahia para discussão com os moradores, além de encaminhamentos.
Para melhorar os graves problemas de mobilidade que os moradores de Salvador
enfrentam, o Governo do Estado da Bahia, em parceria com o Governo Federal, viabilizou
recursos para a transformação do Trem do Subúrbio em um sistema de Veículo Leve sobre
Trilhos, ou V.L.T..
O VLT tem sido adotado em várias cidades do mundo, inclusive em grandes cidades
brasileiras, como Campinas, Maceió e Recife e em cidades de médio porte como o Trem do
Cariri entre Crato e Juazeiro do Norte, e Arapiraca, devido as suas características técnicas e
operacionais de excelente desempenho.
A implementação do VLT no Subúrbio Ferroviário, que abrange 22 bairros,
beneficiará aproximadamente 280 mil habitantes. E contará com a extensão de sua linha até
o Terminal da França, no Comércio. Também está prevista a integração do VLT às obras
estruturantes de mobilidade urbana que vem sendo implementadas também em Salvador
pelo Governo do Estado da Bahia, o que garantirá um sistema de massa que facilitará os
deslocamentos de toda a população do Subúrbio.

•

VLT - Veículo Leve sobre Trilhos
O VLT tem formato intermediário, entre o bonde elétrico e o metrô pesado, com
média capacidade de transportar passageiros e com um custo de implantação
mais baixo que o metrô, porém, com benefícios do metrô garantidos.
Principais características: o uso de alimentação elétrica, menos poluente que
os veículos movidos a combustível fóssil; menor nível de ruído; piso rebaixado,
que

proporciona

maior

acessibilidade;

menores

investimentos

com

infraestrutura; requalificação do entorno urbano, com uso em áreas semiexclusivas, trechos em via reservada ou diferenciada, que promovem maior
integração do ser humano com o ambiente.
Para além disso, as intervenções do Governo do Estado não deverão se limitar a apenas
substituição dos Trens do Subúrbio pelo sistema VLT. A exemplo do que aconteceu na Via
Expressa, essas intervenções também deverão beneficiar diretamente a população do
entorno através de obras de infraestrutura local. A discussão proposta hoje, nessa

audiência, também será para que seja pensada a microacessibilidade do entorno do
Trem. Obras como contenção de encostas, iluminação pública, calçamento, escadarias,
ascensores verticais, entre outros, deverão fazer parte do pacote de intervenção.
A equipe da Comissão de Desenvolvimento Urbano da ALBA, conjuntamente com a
assessora Amanda, foram guiados em visita a Itacaranha no dia 06 de maio, na av.
Almeida Brandão, e puderam constatar as péssimas condições de acessibilidade local,
que impactam diretamente na qualidade de vida e na segurança dos moradores.
Por esse motivo, além das discussões das intervenções do Governo do Estado, queremos
discutir com vocês, moradores, alternativas para melhoria da mobilidade e qualidade de vida
dos moradores do Subúrbio.
CONVIDADOS/EXPOSITORES
Coordenação: Deputada Maria Del Carmen
• Carlos Martins - Presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB.
• Genivaldo Ribeiro – Movimento do Subúrbio Ferroviário

• Henrique Barreiros – IAB-BA

3.4. – AUDIÊNCIA PÚBLICA “MOBILIDADE URBANA EM CAJAZEIRAS”
Data: 31 de maio de 2014
Período: 13h30 às 17h00
Local: Colégio Estadual Leonor Calmon, Cajazeiras.

APRESENTAÇÃO
No dia 31 de maio de 2014, a Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano
realizou a Audiência Pública para discutir o projeto de Mobilidade Urbana, apresentado pelo
Governo do Estado da Bahia, que propõe a implementação do Corredor Transversal II, com
a construção da Avenida 29 de Março e reestruturação das vias locais da Região
Administrativa de Cajazeiras.
Nessa ocasião, foi apresentado pelo chefe de Gabinete da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano da Bahia (SEDUR), José Eduardo Copello, todo o projeto de

Mobilidade proposto.
Com objetivo de dar fluidez ao trânsito, melhorando assim os problemas de mobilidade que
a cidade de Salvador hoje enfrenta, o Governo do Estado através da Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) iniciou a implantação dos
Corredores Transversais que vão alimentar o metrô de Salvador e dar fluidez ao trânsito da
cidade.
Essas intervenções beneficiarão diretamente a população dos bairros de Cajazeiras,
Águas Claras, Dom Avelar, Castelo Branco, Jardim Nova Esperança e Nova Brasília, além
da população residente nos outros bairros por onde também passará, como o Bairro da Paz
e Piatã.

•

Corredores Alimentadores de Transporte de Média/Alta Capacidade

Concebidos para realizar a integração com a linha 2 do Metrô de Salvador, dispondo de
faixas para o tráfego urbano, ciclovias e vias exclusivas capazes de operar o sistema BRT Buss Rapit Transit, além de passeios e urbanização.
O conjunto de intervenções programadas combinam modais de transporte complementares
(metrô/ônibus/bicicleta) e se transformarão na primeira ligação viária entre o Subúrbio
Ferroviário e a Orla Atlântica.
Corredor Transversal II - Duplicação da Av. Orlando Gomes e Implantação da Av. 29 de
Março
O Corredor Transversal II que beneficiará diretamente a população de Cajazeiras, tem valor
de R$581 milhões, será executado pela construtora OAS.
O Corredor Transversal II começa na BR-324, no bairro de Águas Claras, a partir da
implantação da Avenida 29 de Março, passando pelo Bairro da Paz, na Avenida Paralela, e
se estendendo até a Orla, através da duplicação da Avenida Orlando Gomes. Serão mais de
12 quilômetros, com três faixas por sentido, ciclovia, paisagismo, iluminação, viadutos e
ponte.

MOBILIDADE INTERNA
Porém, além de apresentar as intervenções do Governo do Estado para mobilidade urbana
de Salvador, um dos objetivos principais dessa Audiência foi o de trazer a Secretaria de
Desenvolvimento da Bahia para discutir a mobilidade interna de Cajazeiras.
Sabe-se que as intervenções do Governo do Estado não resolverão por completo esses
problemas, e que parte da solução estaria na melhor organização do uso do solo do bairro, a
exemplo do ordenamento dos centros comerciais e de abastecimento do bairro, bem como
melhoria dos espaços públicos e de convivência, calçadas de boa qualidade para pedestres,
vias para bicicletas.
Por esse motivo, além das discussões das intervenções do Governo do Estado, queremos
discutir com vocês, moradores, alternativas para melhoria da mobilidade em Cajazeiras.
CONVIDADOS/EXPOSITORES

Coordenação: Deputada Maria Del Carmen

•

José Eduardo Copello - Chefe de Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
da Bahia/ SEDUR

•

Idelmário Proença – Movimento do Sem-Teto de Salvador

•

Bonifácio – Frente de Luta por Cajazeiras

3.5. – SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO CONDOMINIAL PARA
SÍNDICOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
Data: 09 e 10 de junho de 2014
Período: 9h30 às 17h00
Local: Auditório Jutahy Magalhães, Assembleia Legislativa da Bahia.
PROGRAMAÇÃO
DIA – 09/06/2014

Manhã
08h00 - Recepção dos participantes
08h30 - Abertura
9h00 - Composição da Mesa: CEF, Prefeitura Municipal de Salvador e de Lauro de Freitas;
SEDUR, Comissão de Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa/BA, CONDER;
Movimentos Sociais participantes do Fórum de pós-ocupação;
09h30 - Apresentação do videoclipe sobre Gestão Condominial;
09h40 - Apresentação dos resultados da pesquisa aplicada com os síndicos (Alessandra
Cavalcanti);
10h50 - Responsabilidade Civil do sindico (Filipe Oliveira)
Tarde
14h00 - A Mediação como Caminho na Resolução de Conflitos Condominiais (Lisla
Vassoler)
15h35 - Condomínio Legal - A Legislação Condominial no PMCMV (Lineia Costa);

DIA – 10/06/2014
Manhã
09h00 - Noções de Contabilidade (João Silva)
10h15 – Depoimento da síndica Silvanise Alves – Recanto do Cajueiro
10h50 - Manutenção Predial (Ivar Ventura)

Tarde
14:00 - A Prática da Gestão Condominial no PMCMV – Possibilidades e Desafios (Graça
Paixão);
15h15 - A Ferramenta da Comunicação na Gestão Condominial (Isabela Brito);
16h00 – Avaliação e Encaminhamentos
16h30 - Encerramento

3.6. – DEBATE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 19.304/2011 DE AUTORIA DA
DEPUTADA FÁTIMA NUNES
Data: 12/11/2014
Horário: 9:30h.
Local: Sala das Comissões Herculano Menezes

O Projeto de Lei Nº 19.304/2011, proposto pela deputada Fátima Nunes, dispõe
sobre a obrigatoriedade de contratação de Bombeiros Civis, no âmbito do Estado da Bahia,
por estabelecimentos onde haja grande circulação de pessoas.
Desta forma, considerando a pertinência e relevância do Projeto de Lei, e com o
objetivo de aperfeiçoar os parâmetros e critérios para a sua efetiva exequibilidade e
aplicabilidade, a deputada Maria del Carmen, em parceria com o deputado Cacá Leão, membros da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Economico e Turismo da ALBA -,
propôs o referido Debate. Essa reunião teve por objetivo a apreciação participativa, e o
recebimento de contribuições das comunidades técnicas e da sociedade civil sobre o Projeto
de Lei.

Composição da
Mesa

/

Convidados:

•

Dep. Cacá Leão - Membro da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento
Econômico e Turismo da ALBA

•

Dep. Fátima Nunes - autora do Projeto de Lei 19.304/2011, objetivo desse
debate.

•

Sr. Salvador Brito de São José – Superintendência de Proteção e Defesa Civil
da Bahia (SUDEC)

•

Comandante José Nilton Nunes Filho – Comando de Operações de
Bombeiros Militares da Bahia

•

Sr. Sammy de Souza Arruda– Presidente do Conselho Regional de
Bombeiros da Bahia

•

Sr. Nerivaldo Filho – Corpo de Bombeiros Civis Comunitários da Bahia

•

Sr. Joselito Sena – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Bombeiros da
Bahia

•

Sr. Silvio Pessoa – Presidente da federação Baiana de hospedagem e
Alimentação

•

Conselho de Arquitetos e Urbanistas da Bahia (CAU/BA) - Vice-Presidente
Arquiteto Raul Nobre Martins

•

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/BA) - Presidente
Eduardo Ferreira de Souza

•

Sindicato dos Engenheiros da Bahia (SENGE)

- Eng. Ronald Souza,

representando o Presidente Eng. Ubiratan Félix Pereira dos Santos
•

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/BA) - Presidente Arquiteta Solange
Souza Araújo

4.0. – ATIVIDADES EXTERNAS COM PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL
DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA ALBA
Além das atividades promovidas pela Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano da
ALBA, relatada nos itens anteriores, destaca-se a participação dessa Comissão em
atividades externas, relacionadas à sua área de atuação. Tal participação se deu pela
presença e colaboração da Coordenadora da Comissão, a Deputada Estadual Maria del
Carmen em importantes eventos e fóruns de discussão externos, dentre os quais destacamse:

•

Participação nas reuniões ordinárias do pleno do Conselho Estadual das Cidades, na
condição de titular desse colegiado, representante do poder legislativo, bem como
nas reuniões do Conselho Gestor do Fundo Estadual de HIS.

•

Participação nas reuniões ordinárias do pleno do Conselho Estadual do Meio
Ambiente, na condição de suplente desse colegiado, representante do poder
legislativo;

•

Conselho Estadual das Cidades – ConCidades-Ba

•

Grupo de Trabalho/Fórum de pós-ocupação nos empreendimentos do Programa
Minha Casa, Minha Vida – ConCidades-BA

•

Grupo de Trabalho de Urbanização PAC/FNHIS – ConCidades/BA

•

Movimento Linha Viva Não!

•

Visitas técnicas do GT Urbanização às obras do PAC/FNHIS

•

1º Seminário sobre Ensino e exercício profissional das Engenharias - Mesa
"Formação Profissional? Empresa Júnior e Assessorias técnicas"

•

Participação na Semana de Urbanismo da UNEB

•

III Reunião Ordinária de Presidentes dos Conselhos Regionais de Engenharia e
Agronomia do Nordeste

