Relatório de Audiência Pública nº 02/ 2015

Anexo VII - Parecer da equipe técnica nº 03/2015
Respostas sobre a pertinência das propostas encaminhadas: justificativas à
incorporação ou não aos documentos em elaboração.

Manifestações do Plenário:
01 -Marina Teixeira
(Participa
Salvador)

Pauta

Ata da 2ª audiência pública

Proposta

Revisão do Regimento quanto ao número de
audiências
Resposta
Não acatada
Justificativa A necessidade de novas audiências será
confirmada apenas após a realização das
audiências já programadas.
02-Marina Teixeira
(Participa
Salvador)

03-Marina Teixeira
(Participa
Salvador)

Pauta

Ata da 2ª audiência pública

Proposta
Resposta
Justificativa

Inserção de menção sobre material de áudio e
vídeo integrarem a ata de cada audiência
Acatada
Material de áudio e vídeo em formato bruto são
mencionados a partir dessa audiência como parte
da ata

Pauta

Ata da 2ª audiência pública

Proposta
Resposta
Justificativa

Adicionar numeração de página e data nas atas
Acatada
Correções de formatação foram necessárias às
Atas

03-Felipe (Participa Pauta
Salvador)
Proposta
Resposta
Justificativa

Próximas Audiências
Adiamento das audiências de 15 e 16 de junho
Não acatada
Os documentos a serem discutidos nessas
audiências foram publicados no site dentro do
prazo determinado pelo regimento, de 15 dias.
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04-Marina Teixeira
(Participa
Salvador)

Pauta

Etapas do cronograma Salvador 500, PDDU e
LOUOS

Proposta

Publicação da lista de atores estratégicos das
entrevistas no site Salvador 500
Acatada
A lista dos atores estratégicos consta no Termo de
Referencia - TR do Plano Salvador 500, revisão
do PDDU e LOUOS, documento publico que está
disponível no site do Plano em Biblioteca Virtual:
http://www.plano500.salvador.ba.gov.br/arquivos/b
iblioteca_arquivos/50/ARQUIVO_BIBLIOTECA_A
RQUIVO.pdf

Resposta
Justificativa
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Anexo VIII – Texto consolidado com as proposições julgadas pertinentes

Esta audiência registrou solicitações em torno de se aumentar o número de audiências
públicas por questões de tempo e oportunidade de preparo para as discussões acerca
do Plano Salvador 500, PDDU e LOUOS. As reinvindicações alegam falta de
compreensão por muitos grupos da sociedade sobre os conceitos utilizados. Dessa
forma, a equipe técnica do Plano se comprometeu a investir mais esforços em
trabalhar uma linguagem mais acessível e instrumentos que possam auxiliar essa
compreensão. Assim, nas próximas audiências, nas publicações no site novo, página
do facebook e no próximo ciclo de oficinas, será prioridade garantir o uso de
terminologias e vocabulário que aproxime a população dos conceitos utilizados.
Além desse ponto, a equipe técnica tratará da solicitação por mais audiências e
oportunidades de interação com a equipe como possível, porém, será confirmada a
necessidade de novos momentos públicos a partir de uma avaliação a ser realizada
pela coordenação do plano.
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