ATA DA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO SALVADOR 500

Ao décimo primeiro dia do mês de junho de 2015, realizou-se, no Centro Cultural da
Câmara Municipal, a terceira Audiência Pública do Plano Salvador 500. A audiência foi
aberta pelo Secretário de Urbanismo e Coordenador Geral do Plano, Silvio Pinheiro,
que presidiu a mesa e realizou a apresentação da pauta do dia que incluía: a leitura e
aprovação da ata da segunda Audiência Pública do Plano Salvador 500;
Esclarecimentos acerca da inter-relação entre o Plano Salvador 500, PDDU e Louos;
Apresentação do novo cronograma. Silvio Pinheiro convidou para compor a mesa de
abertura, os vereadores Geraldo Junior, Paulo Câmara, o Secretário Municipal de
Relações Institucionais Heber Santana e a Coordenadora Técnica do Plano e
Presidente da Fundação Mario Leal Ferreira, Tânia Scofield. Em seguida, Silvio
Pinheiro entregou em mãos ao Vereador Paulo Câmara o Relatório de Caracterização
da situação atual, formalizando a entrega do documento para a Câmara Municipal. O
vereador Paulo Câmara agradeceu a parceria e a iniciativa salientando o histórico
problemático em torno das discussões do PDDU. Ele saúda a todos na semana de
aniversário da câmara e cita os eventos comemorativos. A facilitadora, Maria
Auxiliadora Lobão, é chamada para dar início aos trabalhos. O cidadão Joaquim
Laranjeiras pediu a palavra em questão de ordem e salientou a ausência do interprete
de libras na audiência pública, dizendo que se trata de um desrespeito à legislação. O
Secretário comunicou que o interprete de libras estava a caminho, pois sofreu um
acidente e que o Plano está garantindo este direito em todos os eventos. Silvio sugere
que se prossiga com a leitura da Ata e que uma vez que esta está projetada no telão,
todos poderão ler. O Senhor Joaquim, que representa os deficientes auditivos, diz que
a audiência poderá ser impugnada no Ministério Público pelo não cumprimento do
regimento. Silvio Pinheiro pede que as pessoas que concordam com o
prosseguimento da audiência votem, ficando de pé aqueles que concordam com a
proposta de que a audiência seja iniciada com a leitura da ata e, caso, ao final dessa
leitura, o intérprete de libras não houver chegado, que a mesma seja suspensa até a
sua chegada. A votação se inicia e os que concordam com a proposta do Secretário
mostram seus crachás. Após contagem dos votos, a proposta de prosseguimento da
audiência é vencedora com 40 votos a 25. Em seguida, um participante da audiência
observou que faltava um representante do Conselho Municipal à mesa, sendo
convidado o Sr. Leonardo Caldas, do SINDUSCON, único representante desse
Conselho presente, para compor a mesa. Prosseguindo, a facilitadora leu na integra a
ata da segunda audiência. Ao final da leitura, a cidadã Marina, representante do
Movimento Participa Salvador, se inscreveu para manifestação. A cidadã elogia a
qualidade da ata, mas diz que ainda existem pontos problemáticos e apresenta
exemplos como a menção à necessidade de se rever o regimento e o número de
audiências. A cidadã ainda coloca os problemas de atualização dos documentos
publicados no site e solicita que cada ata deve mencionar que vídeos e áudios são
registros parte da ata. Além disso, ela coloca dificuldades em acompanhar a ata pelo
seu formato corrido, sem data e sem numeração de páginas, que não ajudam ao
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cidadão a acompanhar a cronologia das publicações e atualizações. Maria Auxiliadora
diz que a nova versão do site está pronta, passando por ajustes técnicos, mas será
lançado em breve, respondendo ao que foi prometido. Ela salienta que o registro de
áudio e vídeo estão garantidos pelo Regimento e por isso não se faz necessária esta
menção em cada documento, embora esteja constando na ata. Silvio Pinheiro acata a
solicitação de Marina e diz que cada ata terá uma menção ao seu final sobre a
garantia da publicação de áudio e vídeo em formato bruto. Sr. João, morador do bairro
de Cajazeiras, tem a palavra e faz uma reclamação sobre obras de escadaria
inacabadas e salienta que o subprefeito de Cajazeiras não está representando a
região e atua somente pelo seu grupo político. Silvio diz que irá passar esta
reclamação a Secretaria de Infraestrutura e Sucop sobre este processo. O cidadão
Joaquim Laranjeiras, novamente, volta a falar da quebra da Lei Federal 10.436 de 24
de abril de 2002 (LIBRAS), citando a legislação relativa Decreto Federal 5626 de 22 de
dezembro de 2005, Decreto Federal 6.949 de 25 de agosto de 2009 (Convenção
Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência) e por último o Decreto
Federal 5296 de 02 de dezembro de 2005, que aborda a necessidade de um intérprete
de libras em todos os eventos. O cidadão Marcelo Menezes, citado na ata da segunda
audiência solicita que o nome do condomínio “MONSENHOR AYRES” seja citado e a
correção de sua função para subsíndico. Em seguida, Silvio Pinheiro informa que
precisa se ausentar, passando a palavra a Tânia que solicitou uma pausa de 20
minutos para a chegada do intérprete de libras. Dando continuidade, Tânia Scofield
inicia sua apresentação e começa pedindo a colaboração de todos pelas dificuldades
que fazem parte do processo participativo. A apresentação foi pautada nos
esclarecimentos acerca do Plano Estratégico Salvador 500 e da revisão do PDDU e da
LOUOS. Tânia recordou que a abordagem deste tema foi combinada já na primeira
audiência como necessária para esclarecer a interdependência entre as ferramentas
de planejamento em questão. Ela coloca que o planejamento é um processo que
transcorre entre esses diferentes planos, elucidando as diferença básicas entre o
Salvador 500, o PDDU e a LOUOS, esclarecendo que o Salvador 500 é um plano
estratégico de longo prazo, para 35 anos, quando Salvador completará 500 anos e
que é centrado em estratégias gerais para o desenvolvimento, enquanto o Plano
Diretor é um instrumento de médio prazo, devendo ser revisado de oito em oito anos e
focado nas políticas de desenvolvimento urbano com base no Estatuto da Cidade. Já a
LOUOS trata dos usos e ocupações ao nível do lote, sendo o instrumento de aplicação
e operacionalização das diretrizes do PDDU. Tânia prossegue mostrando o papel da
participação no processo de planejamento, destacando a legitimação social e a
amplitude da discussão e faz questão de salientar que se trata da construção de
pactos e não de consensos, pois existem interesses distintos na sociedade. Assim, as
partes envolvidas, população, sociedade civil organizada e poder público, promovem
de forma segura um debate em torno dos problemas urbanos para se estabelecer as
prioridades do plano. Tânia explica a relação do PDDU com as definições do modelo
de desenvolvimento e como esse dialoga com projetos do Salvador 500. Tânia faz um
paralelo entre as contribuições da LOUOS e do PDDU à política urbana de Salvador,
destacando as incoerências atuais. Em seguida, Tânia apresenta uma linha do tempo
onde as diferentes revisões da legislação aparecem no período até 2049, período esse
em que o plano estratégico estará em implementação e dará suporte a essas revisões
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de plano diretor. Apresenta todo o cronograma de atividades e eventos de 2015 a
2016. Um cidadão interfere perguntando se essa construção contemplará sem tetos,
moradores de favelas e de áreas risco. Tânia aproveita para agradecer essa
intervenção e explicitar que essas situações serão parte essencial do plano, porém
estão relacionadas às políticas setoriais. Ela cita como exemplo as discussões que
ocorrerão em torno da habitação de interesse social. Alguns presentes se manifestam
quanto à dificuldade para a leitura do cronograma apresentado, aproveitando para
reclamar que sentem falta de acessibilidade a uma série de informações e
documentos, reclamando inclusive sobre o uso exclusivo da internet para esta
comunicação. Com um melhor zoom na tela da apresentação a visibilidade melhora e
Tânia prossegue. Uma cidadã interrompe perguntando se 17 oficinas não são
suficientes para o número de bairros de Salvador e se há interesse em ampliar este
debate, porém outro presente pede que se conclua a apresentação do cronograma
porque também gostaria de falar. Tânia prossegue esclarecendo alguns atrasos que
ocorreram no início do processo e que a partir dessas audiências do mês de junho,
inicia-se uma discussão mais ampla em torno da cidade que se quer no futuro e que
juntamente a novas audiências, o site será uma ferramenta interativa para aproximar
todos desse processo. Ela elucida que ainda que haverá audiências de discussão em
torno das minutas das leis do PDDU e LOUOS para se chegar ao anteprojeto que irá
para a Câmara. Tânia diz que este anteprojeto deve chegar à Câmara em 31/08 por
exigências de procedimentos internos da Câmara. Dando continuidade, Tânia
apresenta um calendário com os dias de todos os eventos de participação social até o
final do processo. Com isso, ela abre o microfone para debate. Felipe, do Participa
Salvador, solicita o adiamento das audiências do dia 15 e 16 por conta da falta de
prazo para os interessados se prepararem. Maria Auxiliadora esclarece que o
Relatório que será discutido nessas audiências dias está disponível no site há 15 dias,
conforme estabelece o Regimento. Solange Araújo do Instituto de Arquitetos do Brasil
expressa preocupação com os prazos e como o processo está sendo estruturado. Ela
salienta que são prazos curtos e que ao chegar na Câmara esse documento terá
inúmeras emendas podendo perder suas características. Ela questiona também como
as estratégias vêm depois do anteprojeto e se o diagnóstico foi feito baseado em
dados vencidos dos anos 90 ou na realidade. Carl do Participa Salvador pede para
que IAB e CAU tomem parte nos fóruns setoriais. Ele lembra que as revisões dos
planos diretores levam anos até chegarem à câmara e que a ausência dos dados
primários se dá por conta da falta de monitoramento e de um órgão dedicado a isso, o
que faz prolongar ainda mais o prazo. Ele propõe uma pausa para reflexão para que
se faça um plano bom e que não se pode repetir o que ocorreu nas últimas tentativas.
Ele diz que o diagnóstico da FIPE é um reflexo do Termo de Referência, trabalhando
apenas com dados secundários e limitando a compreensão, fazendo com que o
resultado não seja retrato da situação atual, apenas um retrato estatístico. Ele
reconhece esses prazos como políticos. Outro cidadão concorda e diz que essa
solicitação pelo adiamento condiz com a história da cidade e com as desigualdades
históricas. Ele diz que é um tema sensível e se diz surpreso com a posição da
Câmara, que parece promover um processo como esse. Uma cidadã questiona as
entrevistas e quem são os atores estratégicos, e como essas entrevistas serão
incluídas no processo. Tânia responde a esses últimos pontos. Sobre o prazo ela diz
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que conhece os desafios e ansiedades, mas vê como desnecessário estender o
cronograma, salientando que um bom plano não precisa necessariamente de um
tempo mais longo, citando alguns exemplos de planos que tiveram um prazo de
elaboração longo e que, entretanto, não resultaram em bons planos ou planos
aplicáveis. Ela reconhece também a necessidade de um bom diagnóstico e diz que
não se está trabalhando com dados ultrapassados, esclarecendo que se trata de
dados oficiais de 2010. Tânia aborda ainda que a mobilização é um ponto importante e
que prazos muito longos dispersam este trabalho de mobilização. Além disso, ela
conta que há uma pressão muito forte por parte do Ministério Público sobre quando se
discutirá o PDDU e explica que o cronograma foi construído em resposta a essa
pressão, mas que isso pode ser revisto como qualquer processo. Sobre o papel da
Câmara, Tânia disse que o Salvador 500 não vai para a Câmara pois é uma
alternativa da atual gestão e não se trata de uma lei, enquanto o PDDU é uma
obrigação. Ela salienta que a mobilização em torno das discussões com o executivo
deve ser equivalente à mobilização no momento de discussão com o legislativo.
Esclarecendo o papel da pesquisa, Tânia diz que esta já está encaminhada e será
representativa para a RMS. Ela salientou também que não se trata de um cronograma
político e que para atual gestão não há objeções em concluí-lo depois desta
administração. Tânia destaca também como o período eleitoral atrapalha esse
processo. Fernando Teixeira, da equipe técnica, com a palavra, explica algumas
dúvidas sobre os dados e salienta que já existe um conhecimento acumulado sobre a
cidade então o diagnóstico deve aproveitar esse conhecimento histórico sobre a
formação e consolidação da cidade. Bete Loiola, também da equipe técnica, pede a
palavra e prossegue com alguns esclarecimentos de metodologia. Ela destaca que
Diagnóstico é linha de base e que o documento da FIPE ainda não apresenta
elementos de linha de base e não representa ainda a posição da prefeitura, embora o
trabalho esteja sendo direcionado neste sentido. Ela elucida ainda como os atores
estratégicos foram escolhidos, partindo-se de representatividade e não empresas. Ela
cita diferentes exemplos e várias manifestações do plenário reclamam da falta de
representatividade da sociedade e que o planejamento não está incluindo quem usa a
cidade. Novas manifestações questionam a mesa que se desintegrou e está composta
por outros membros. Assim, Tânia informa que Fernando Teixeira integra a equipe da
Prefeitura para a elaboração do Plano e apresenta os demais membros da equipe
técnica. Os presentes reclamam do não cumprimento do Regimento. A facilitadora
explica que não se trata da composição da mesa, mas de apoio técnico às perguntas
efetuadas. O cidadão Lourival, com a palavra, parabeniza o aniversário da Câmara
Municipal e convida todos ao evento “Orla que queremos” a ser realizado em
Plataforma. Ele parabeniza a presença de movimentos e as discussões em torno da
Outorga Onerosa. O cidadão Juca relembra que o Regimento não está sendo seguido,
não há mesa diretora, e gostaria de lembrar que o executivo está entregando à
Câmara a minuta do anteprojeto de lei Ambiental que tem interface com LOUOS e
PDDU, e gostaria de saber como será a integração dessas iniciativas. Júlio, exintegrante do Movimento Participa Salvador, diz que durante a oficina na Liberdade
Tânia foi questionada por um morador em como esses insumos contribuiriam para o
Plano Salvador 500. Com isso, ele pergunta também, assim como outra cidadã
presente, como o Salvador 500 inspira o PDDU se é concluído depois de seu envio a
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Câmara. Ele usa exemplos de ações isoladas como Linha Viva, como interferências
diretas no planejamento da cidade e especula que o novo PDDU será rodoviarista.
Ainda, Júlio sugere a criação de cartilhas para a fácil compreensão dos temas por
parte da população. Ele diz para finalizar que ficar insistindo de que a cidade tem um
Plano judicializado também é fruto de interesses atuantes na cidade. Joseval
presidente da Unibairros diz que a partir de sua observação, notou uma barreira de
linguagem para com os moradores da periferia que não tem acesso a academia. Ele
lembra que por cinco anos discutiu-se um plano de transporte integrado para a cidade,
mas que no fim foi decidido na ausência do prefeito resultando em um metrô vazio
enquanto na periferia existe uma demanda não atendida. Tânia responde que uma
proposta de cronograma foi apresentada e que modificações podem ser feitas dentro
do processo. Caso as audiências não sejam suficientes, isso será constatado após
sua realização. Tânia responde a Juca sobre a integração das iniciativas relacionadas
ao planejamento e políticas ambientais, explicando que a Prefeitura tem todas as
políticas em discussão e que esses assuntos serão abordados no plano no âmbito das
políticas setoriais. Sobre a Linha Viva e outros projetos pontuais, Tânia diz julgá-los
como estruturais e de grande importância, mas levanta que existem projetos que estão
quase em execução que não tiveram o mesmo peso no debate. Diferentes
manifestações da plenária expõem indignação contra projetos prontos que passarão a
integrar o plano, abordando novamente a questão da integração. Solange Araújo, do
IAB diz que o Instituto foi atrás dos projetos em debate para se posicionarem e que
houve colaboração com Governo do Estado, mas não obtiveram retorno ou
posicionamento por parte da Prefeitura. Tânia responde a Júlio que valoriza as oficinas
e que uma cartilha será produzida. Sobre a Outorga Onerosa, Tânia salienta que o
documento da FIPE faz uma análise interessante e um comparativo com São Paulo,
que será mais bem explicado na terça-feira, 16/06. Talita Andrade diz que não tem
familiaridade com os assuntos, mas tem proximidade com movimentos de moradia e
gostaria de saber como se dá a divulgação das oficinas, pois não ouviu falar delas.
Matos, consultor em capacitação, destaca as taxas de crescimento de Salvador até
2049 e gostaria de saber como um plano de 34 anos pode ser feito em seis meses.
Marcelo sugere que o cronograma explicite os pontos de controle – de revisão - do
PDDU. Marcelo questiona ainda a falta que o cidadão comum faz nos fóruns setoriais.
Marina levanta a questão do re-agendamento das audiências, e coloca que o cidadão
não tem condição para analisar o documento e contribuir para as audiências
condensadas e muito próximas. Ela sugere que a listagem de atores estratégicos seja
divulgada no site. Eudes Oliveira volta à questão da linguagem, da falta de diálogo e
compreensão mútua entre a periferia e a academia, juntamente com a Prefeitura.
Tânia esclarece que as três audiências de 15 e 16 são como uma só pois terão uma
continuidade. Alguns presentes querem fazer votação para definir os prazos de
preparação entre as audiências. Tânia defende que essas mudanças antecipadas
prejudicam e não respondem, necessariamente, se cabem como solução ou não. O
cidadão João lembra que a comunidade que não faz parte de associação de bairro
deve ser incluída, pois as associações falam por si e deixam muitas vezes a
população sem representação. Rafael, estudante de arquitetura, questiona a
destruição do patrimônio histórico e como a visão contribui para essa questão,
perguntando se a visão deste plano contempla a cidade histórica ou acredita que o
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novo deve ser erguido sobre o patrimônio. Igor, estudante, questiona a ocorrência das
audiências em dias de semana e horários que as pessoas estão trabalhando. Ele
levanta novamente a questão da comunicação em meios de massa, porque é
inconcebível utilizar apenas a internet e TV e rádio serem utilizados somente para
divulgar obras. Jonical Cedraz, professor de comunicação da UFBA, questiona a
participação na discussão do Salvador 500, se a discussão não ocorre. Ele diz que
apresentou um projeto de política municipal de participação social. Respondendo ao
questionamento de Rafael, Tânia relembra que o patrimônio histórico tombado é
gerido pelo IPHAN, órgão federal. Relembra também que a Prefeitura mantém o maior
patrimônio urbanístico do país, salientando que o que derruba os casarões é a falta de
manutenção e conservação desses imóveis. Com relação às atividades em dias úteis
e horário comercial, ela esclareceu que as oficinas de bairros estão sendo feitas nos
finais de semanas e, em dias úteis, no turno da noite, e que sempre houve a
preocupação em possibilitar a participação de todos os trabalhadores. Após os
esclarecimentos, Tânia deu por encerrada a audiência. Conforme Regimento, as
gravações de áudio e vídeo, sem edição, integram a presente ata.
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