Relatório de Audiência Pública nº 03/ 2015

Anexo VII - Parecer da equipe técnica nº 04/2015
Respostas sobre a pertinência das propostas encaminhadas: justificativas à
incorporação ou não aos documentos em elaboração.

Manifestações do Plenário:
01 – Guida
(Participa
Salvador)

Pauta

Ata da 3ª Audiência Pública de 11/06/2015

Proposta
Incluir na ata a lista de atores estratégicos
Resposta
Não acatada
Justificativa A ata já possui apoio de registro em áudio e vídeo
para detalhes desta ordem
02 – Inaiá
Carvalho

Pauta

Estudos econômicos da FIPE

Proposta

Inclusão de faixas salariais, migrações e pirâmide
etária nos estudos econômicos
Resposta
Acatada
Justificativa FIPE considera possível e importante incluir esses
pontos na análise econômica
03 - Igor

Pauta
Proposta

Estudos econômicos da FIPE
Inclusão de um mapa de investimentos em
Salvador
Resposta
Acatada
Justificativa FIPE concorda que através de um mapa pode-se
ilustrar a distribuição de investimentos na cidade

04 - Cristiane

Pauta
Proposta

Resposta
Justificativa

Estudos econômicos da FIPE
Melhor conexão dos assuntos econômicos com
os estudos de mobilidade, abordando segurança
viária, saúde pública e separando os
investimentos em transporte público e
infraestrutura para o privado
Acatada
Tendo em vista que será produzido um sumário
do diagnóstico, este terá a intenção de
demonstrar mais claramente a inter-relação entre
os temas expostos na caracterização
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Anexo VIII - Texto consolidado com as proposições julgadas pertinentes

Nesta audiência foi solicitada por participantes presentes a inclusão de elementos no
diagnóstico econômico considerados faltantes. As faixas salariais, pirâmide etária e
dados migratórios foram considerados importantes e serão trabalhados pela FIPE para
serem incluídos na caracterização.
Foi colocado também a necessidade de se utilizar um mapa de investimento com o
intuito de se identificar localidades que recebem menos ou mais investimentos
públicos. A equipe da FIPE considerou a sugestão relevante e tentará elaborar o
material.
Muitas manifestações identificaram a falta de relação dos assuntos abordados na
análise econômica com demais assuntos da caracterização atual. A partir dos insumos
apresentados pelo plenário e os pareceres técnicos da prefeitura e do grupo Participa
Salvador, o Relatório de Caracterização Atual terá aprimoramentos com o intuito de
evidenciar a relação entre os temas. Além disso, a produção de um sumário do
diagnóstico terá maior foco em estabelecer essa relação de interdependência.
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