ATA DA REUNIÃO DA 7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO SALVADOR
500.
Ao vigésimo sexto dia do mês de agosto do ano de 2015, realizou-se, no
auditório do Centro de Cultura da Câmara Municipal, Praça Thomé de Souza, a
sétima Audiência Pública do Plano Estratégico Salvador 500. A audiência foi
aberta pelo Secretário de Urbanismo e Coordenador Geral do Plano, Sílvio
Pinheiro, que após os cumprimentos aos presentes, agradeceu a presença do
Sr. Humberto Braga, e ao Presidente da Câmara Municipal pela cessão do
espaço e perguntou ao plenário se havia algum membro do Conselho Municipal
de Salvador presente para compor a mesa, verificando-se que até o momento
não se fazia presente nenhum membro. O Coordenador Geral Silvio Pinheiro
abriu a sessão destacando que as audiências têm sido o fórum permanente de
debates do Salvador 500, do PDDU e da LOUOS e que, quando encaminhado
à Câmara Municipal ainda poderá ser aprimorado com as contribuições da
sociedade, como já vem acontecendo, conforme os preceitos legais do regime
democrático. Dando prosseguimento à pauta estabelecida para esta sétima
audiência, convidou o facilitador Fagner Dantas para integrar a mesa e
proceder à leitura da ata da sexta audiência do Plano. Concluída a leitura da
ata, o Coordenador Geral agradeceu ao facilitador e registrou as presença do
Vereador Arando Lessa, Presidente da Comissão de Planejamento Urbano, da
Vereadora Katia Alves, do Vereador Pedrinho Pepê, do subsecretário de
Cidades Sustentáveis, José Saraiva, do subprefeito de Pau da Lima, Jean
Sacramento, do subprefeito da Barra-Rio Vermelho Raimundo Pereira e voltou
a indagar a presença de algum membro do Conselho Municipal de Salvador
para tomar assento à mesa. Não havendo, franqueou a palavra aos presentes
para manifestarem-se sobre algum aspecto que deve ser acrescido ou
modificado à ata recém-lida. Carl fon Hauenschild pediu a palavra e solicitou a
definição de data para dar continuidade à 6ª audiência e a publicação do
relatório da Prefeitura relativo à análise da legislação vigente. Ressaltou que só
existe o relatório da FIPE e não existe uma posição da Prefeitura. Sr. Daniel
Colina, do Fórum a Cidade também é Nossa, esclarece que não criticou a
Operação Urbana Consorciada, como aparece na ata, pois trata-se de
instrumento previsto no Estatuto da Cidade e que ele não só apoia, como
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acredita que é uma das poucas formas de fazer intervenções na cidade, como
também acha que ela deve estar prevista no Salvador 500 e no próprio PDDU.
Lázaro... pediu esclarecimento sobre se o relatório que está disponibilizado é
complementar ao relatório anterior da FIPE, ou se ele substitui tal relatório.
Silvio Pinheiro registra que só houve um comentário sobre a ata, que foi o de
Daniel Colina e passa a palavra a Tânia Scofield para responder aos
questionamentos. Tânia Scofield, esclarece que conforme registrado na ata, o
diagnóstico apresentado na 6ª audiência era um documento bruto, elaborado
pela FIPE, que é a consultoria contratada para elaboração dos estudos, sem a
análise da prefeitura. Informa que o papel da presente audiência é dar
continuidade a anterior, e que o relatório apresentado hoje refere-se à
complementação do estudo, incluindo o material levantado nas oficinas, as
contribuições da 6ª audiência pública e as recebidas oficialmente, e que estão
publicadas no site, conforme encaminhamento daquela audiência. Ressalta
que o documento a ser apresentado hoje é o diagnóstico com a chancela de
Prefeitura e que está publicado no site com o nome Salvador Hoje e suas
Tendências. Lembra que a análise da legislação ainda não foi finalizada e nem
levada a discussão pública, pois só será levada incorporando além da
avaliação da Prefeitura, as contribuições colhidas nas audiências públicas.
Sílvio Pinheiro complementa que o documento referido pela sra. Tânia está
disponibilizado há 15 dias no site, assim como os demais documentos, vídeos
e outros dados produzidos pela Prefeitura, pela FIPE, pela Câmara de
Vereadores, pelas entidades, todas as contribuições são disponibilizados na
íntegra no site do Salvador 500. Sr. Carl lembra que a 6ª audiência foi sobre a
legislação e que esta deveria ser prorrogada ou feita uma nova audiência, e
que esta ata se refere somente à 6ª audiência que foi sobre legislação e não
sobre os assuntos da 4ª e 5ª audiências que foram sobre o diagnóstico.
Segundo suas palavras, no meio desse tempo foi publicado o produto 4.1, que
é a avaliação do PDDU e LOUOS em vigor, assim ele considera que este
produto 4.1 irá enriquecer o diagnóstico da FIPE sobre legislação, mas que
esta 7ª audiência não tem em nenhum ponto a discussão sobre a legislação e
que deve ter havido algum mal-entendido. Silvio Pinheiro retoma, informando
que esta sétima audiência segue a lógica iniciada com as 4ª, 5ª e 6ª audiências
e que complementa os aspectos do diagnóstico e esclarece que o presente
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documento é o definitivo da Prefeitura de Salvador, complementado pela
análise dos técnicos e pelas contribuições das audiências. Registra a presença
do vereador Vanilton Gomes. Guida ..., membro do Grupo Participa Salvador
pede que conste em ata que o Grupo não concorda que a presente audiência
seja a continuidade da 6ª, posto que as pautas são completamente diferentes.
Silvio informa que está consignado em ata e dá continuidade ao trabalho. Tânia
ressalta que o trabalho ainda está na fase de diagnóstico e prognóstico, que o
entendimento é que as audiências passadas não foram suficientes para
encerrar o diagnóstico e, por isso, esta audiência retoma a partir do diagnóstico
e que a base do trabalho é a participação social. Reafirma que o documento
disponibilizado é a consolidação de todas as contribuições e, portanto,
representa a visão da Prefeitura. Que o documento, embora extenso, com 507
páginas, é interessante de se ler e que sua apresentação representa uma
síntese do diagnóstico. Informa que em sua composição o documento traz um
capítulo de economia, de sociodemografia, de mobilidade e acessibilidade, de
uso do solo e dinâmica urbana, de clima e conforto ambiental, de habitação, de
ambiente urbano e de legislação urbana. Descreve que esta apresentação está
distribuída em três blocos: da economia, da sociodemografia e da estrutura
socioespacial da cidade. Começando pela leitura econômica da cidade,
descreve que a partir dos dados levantados e da análise efetuada, na cidade
predomina a pobreza, que é uma cidade extremamente desigual, com altas
taxas de desemprego no nível de 14%, nível acima de algumas cidades do
nordeste. Uma cidade com baixa produtividade associada à falta de
oportunidades de trabalho e renda, um quadro negativo, difícil de se trabalhar,
de fazer uma projeção, de trabalhar cenários para futuro e, aliado a esse
quadro de dificuldade socioeconômica que vivemos, temos como agravante a
crise econômica que o país atravessa, que, segundo os especialistas, ainda
deverá ter um rebatimento de 3 a 4 anos. Destaca o tímido crescimento, com
um desempenho do PIB de 1,6% ao ano, abaixo de cidades do nordeste como
Fortaleza e Recife e com um PIB per capita baixo também de R$ 14.705,00,
mostrando uma condição desfavorável em comparação com outras cidades do
NE. Em relação ao aspecto sociodemográfico, destaca o baixo crescimento
vegetativo, com menor taxa de fecundidade, que inclusive é menor do que a
taxa média brasileira, associado à redução da taxa de mortalidade e o
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envelhecimento da população, o que reconfigura a estrutura etária da cidade
nos últimos 10 anos. Em pausa, Sílvio Pinheiro registra a presença da Dr.
Hortência do Ministério Público e a convida para fazer parte da mesa. A Dra.
Hortência agradece o convite, mas informa que prefere assistir da plateia.
Tânia retoma detalhando os indicadores de crescimento populacional de 1,8%
entre 1991 e 2000 e de 0,9% na última década. Compara a taxa de
fecundidade no Brasil (1,9%) com a de Salvador (1,5%). Do ponto de vista
migratório, informa que Salvador perdeu atrativo para outras cidades da Região
Metropolitana de Salvador, como Camaçari e Lauro de Freitas e para outras
cidades do estado da Bahia e que hoje estamos com uma taxa migratória
negativa. Todas estas variáveis juntas, resultam uma perspectiva para
2040/2050 de um crescimento vegetativo negativo. Apresenta a alteração da
pirâmide etária, considerando os dados entre 1991-2000 a faixa predominante
era de pessoas entre 5 e 14 anos e em 2010 entre 25 e 35 anos. Em termos de
gênero há uma predominância de mulheres e que se deve pensar em políticas
considerando este novo perfil demográfico. Em termos da organização sócio
espacial, tomando por base os estudos do Prof. Gilberto Corso e da Profa.
Inaiá Carvalho, mostra que Salvador é uma cidade dividida em três,
demonstrado pelos dados socioeconômicos, pelos dados demográficos e pela
distribuição territorial que caracteriza uma cidade extremamente desigual em
termos sociais, em termos urbanísticos, em termos ambientais, uma cidade
segregada em termos socioespacial. Ela tipifica as três divisões da cidade: uma
“Cidade Tradicional”, que é o Centro e todo o seu entorno, toda sua área de
abrangência; uma “Cidade Moderna”, evidentemente moderna entre aspas,
mas que tem uma infraestrutura mais recente, que é a orla atlântica; e uma
“Cidade Precária”, precária em termos urbanísticos, de infraestrutura, de
equipamentos, em termos de cidade, que é o Miolo e o Subúrbio Ferroviário.
Para facilitar a compreensão desta configuração são apresentados mapas que
ilustram a cidade a partir das variáveis trabalhadas. Informa que os autores do
estudo utilizam dados do Observatório da Metrópole para descrever a estrutura
da cidade, considerando as tipologias urbanas e como refletem os padrões de
apropriação do território. Continua apresentando o território e sua tipologia
urbana, classificando como padrão superior as tipologias do Centro da cidade e
parte da borda atlântica. A cidade de padrão médio, que envolve o restante da
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borda atlântica, a península e algumas partes entrando no miolo, basicamente
a parte do CAB. E o que os autores chamam de tipologia popular a que
compreende todo o miolo e o subúrbio de Salvador, não considerando aí
algumas áreas de absoluta precariedade que são as ZEIS e que estão em
diversas áreas da cidade e que depois será apresentado. O mapa seguinte
ilustra a distribuição da cidade por prefeitura bairro, que é uma unidade de
planejamento e como os bairros estão distribuídos dentro das prefeiturasbairro. Destaca que algumas dessas áreas possuem uma abrangência bem
maior, com bairros com ocupação menor. Na sequência apresenta um quadro
sobre as densidades, mostra que os bairros de Caixa d´Água, Liberdade,
Itapagipe, no Uruguai, Pituba, Nordeste de Amaralina e Pernambués
apresentam as maiores densidades populacionais de Salvador, assim mesmo,
variando até 500 habitantes por hectare. O mapa seguinte representa a
consolidação dos dados da pesquisa Origem-Destino de 2012/2013. A
pesquisa aponta o deslocamento da população dentro da cidade de Salvador.
Revela que existe um movimento pendular da população das diversas áreas
para os dois centros de Salvador, que são o centro do Camaragibe ou do
Iguatemi e o Centro Tradicional e que, preponderantemente, as pessoas se
deslocam através do transporte público se dirigem para o centro tradicional e
os que utilizam de transporte individual, para região do Iguatemi que são as
duas grandes centralidades de SSA. Tânia informa que a pesquisa permite
ainda outras leituras, inclusive da configuração de Salvador como um todo.
Mostra que as áreas que mais atraem viagens são o Cento, o Comércio, a
Pituba, o Caminho das Árvores, Nazaré, Centro Histórico, Barra e Paripe,
porque concentram os polos de empregos e serviços, o que demonstra o
desequilíbrio, a desigualdade de distribuição de usos, de distribuição de
atividades e de equipamentos existente na cidade. Por outro lado, temos as
áreas do Comércio, Nazaré, Roma, Bonfim e Ribeira que têm um
deslocamento para essas áreas muito grande no período da manhã, ao
contrário do período da tarde, o que caracteriza que elas ainda possuem um
grau de atratividade, algum polo, seja de empregos, de serviços, ou de
equipamentos públicos. Numa outra leitura, podemos dizer que existe um
equilíbrio maior entre atração e produção de viagens entre os bairros de Barra,
Ondina, Federação, Pituba, Brotas, Rio Vermelho e Caminho das Árvores o
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que significa que há uma diversidade de usos nesses locais que atrai esse
deslocamento, mas que também existe uma concentração de usos nesses
locais em relação ao miolo e ao subúrbio. Destaca que o principal motivo dos
deslocamentos é por trabalho, que representa cerca de 45% das causas dos
deslocamentos e o segundo é por educação. Os dados da RAIS foram
utilizados para elaborar o mapa das atividades formais, o que confirma as
informações sobre deslocamentos, O mapa apresenta as áreas com grande
concentração de atividades no centro tradicional de Salvador, no centro do
Iguatemi e seu entorno, Pituba, Caminho das Árvores, Itaigara etc., e ainda
com uma concentração forte na Barra e Ondina. O quadro demonstra a
desigualdade na estrutura de distribuição dos usos nos espaços da cidade e na
distribuição dos polos de emprego e de comércio, que tem influência direta nos
deslocamentos. O quadro seguinte mostra todas as áreas públicas de lazer e
convívio de Salvador, como praças, áreas de lazer e largos e possibilita
verificar a grande concentração dessas áreas entre a Península de Itapagipe e
o centro de Salvador. Poucas áreas na orla atlântica são destacadas e
pouquíssimas no miolo e subúrbio. Em relação aos equipamentos de cultura
Tânia considera a situação ainda mais grave, por se tratar de uma cidade com
grande potencial pela cultura de nossa própria raiz e a evidente concentração
no centro na cidade. Equipamentos de Educação também estão concentrados
na cidade antiga, assim como os equipamentos de saúde. Do ponto de vista de
conectividade das vias coletoras x vias arteriais, o mapa é importante porque a
conectividade tem reflexo sobre os deslocamentos e se pode verificar que todo
o deslocamento da área do Miolo se dá a partir da BR-324 e da Paralela, todo
o fluxo, e o mapa demonstra claramente a baixíssima conectividade da área do
miolo, em relação ao centro, muito maior, inclusive que o subúrbio, que apesar
de enfrentar problemas de barreiras físicas é muito mais conectado com a
cidade. Destaca que as vias projetadas na década de 70, como a Avenida Luís
Eduardo Magalhães, a Gal Costa e a 29 de março, que ainda será
implementada, ainda que façam a articulação de orla-subúrbio, de orla-miolo,
não solucionam a falta de conectividade interna, a conectividade dos bairros
com os grandes corredores viários e o mapa aponta a precariedade da área do
miolo e da área do subúrbio, uma cidade oculta que não se articulam
internamente e nem com a cidade. Tânia informa que as grandes taxas de
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ocupação estão na Liberdade, na Península de Itapagipe, Caixa D’Água,
Centro e as menores estão na área do miolo e observa que praticamente todo
território de Salvador está ocupado, e observa que chegamos aos nossos
limites com algumas áreas e muitos vazios. Comunica que foi feita uma
reavaliação das áreas das ZEIS em conjunto com os movimentos de luta pela
moradia. Indica no mapa o adensamento na região de Ipitanga, que até
recentemente era área rural, com a implantação do Programa Minha Casa,
Minha Vida, cujas unidades estão sendo implantadas em áreas da periferia de
Salvador sem qualquer estrutura urbana, sem equipamentos, sem transporte,
sem sistema viário e considera ser este um dos pontos de discussão que terão
que entrar no PDDU e numa perspectiva de longo prazo, para que não
continuemos com os velhos problemas da população de baixa renda ser
impelida para a periferia. Apresenta o mapa do sistema de áreas de valor
urbano-ambiental onde se tem as APA’s, as APRN’s e as áreas de proteção
cultural que é o Centro. Destaca o estudo do prof. Ronaldo Lírio, que indica que
as áreas que precisam de mais atenção dentro do Plano são as áreas de
APRN e as áreas arborizadas, por que representam a maior porção de área
dentro da cidade de Salvador. Detalha o sistema de abastecimento de água:
Pedra do Cavalo, Joanes-Ipitanga, destacando a importância de Ipitanga. Cita
o Prof. Moraes que destacou o bom índice pluviométrico que contribui para
manutenção destes mananciais e que a questão é a preservação desses
mananciais, pois a despeito de dispormos de mananciais dentro e no entorno
do município, sem considerar Pedra do Cavalo, a água é um bem finito. Em
relação ao sistema de esgotamento sanitário, que considera outro grande
problema de Salvador informa que hoje temos 75% dos domicílios ligados à
rede e, portanto 25% ainda lançando o esgoto em céu aberto, ou em fossas
secas ou fossas negras, que contamina a rede de água, como pode ser visto
nos estudos de Ronaldo Lyrio. Ressalta a perda de 52% da água que é um
índice altíssimo, sem mencionar os “gatos”. Fala ainda sobre a contaminação
da água pela própria rede de esgotos e das ligações de esgoto na rede de
drenagem. Sobre as ZEIS, informa que foram feitas novas demarcações das
ZEIS, mas que não significa que houve aumento dessas áreas de ocupação
precária, mas que pode ter sido a não contemplação no levantamento anterior.
Mostra que em 85 eram 13 mil m², em 2004 quase 22 mil m², em 2008 33 mil
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m² e agora, nessa demarcação, 60 mil m2 de área de habitação precária, o que
equivale a quase 20% do território da Cidade. Ressalta que o plano deve
começar a pensar, que cidade é essa que tem 20% de seu território em
condições de precariedade urbanística, de infraestrutura, de equipamentos
públicos, de precariedade social e refletir sobre o que representam essas áreas
precárias para a cidade é uma questão social, urbanística é uma questão
econômica. Afirma que a apresentação foi uma síntese da cidade, um retrato
da sua desigualdade, da segregação socioespacial, do perfil dessa cidade, da
apropriação do território, traz um retrato necessário e mais, suficiente, para que
se possa trabalhar essa cidade para o futuro. Dr. Silvio agradece a
apresentação de Dra. Tânia, em seguida destaca a presença dos vereadores
Silvio Humberto, Luiz Carlos Suíca, Geraldo Junior, Quiqui Bispo, Luiz Carlos,
Joceval Rodrigues, renovando a saudação aos vereadores Arnando Lessa,
Pedrinho Pepê, Katia Alves, Ivanilton e Roberto Braga, totalizando 11
vereadores, que em sua opinião engrandece a audiência e lhe confere mais
legitimidade. Informa que identificou a presença de dois membros do Conselho
Municipal e convida o Arquiteto Henrique ... representante do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU para integrar a mesa, na condição de
Conselheiro Municipal de Salvador. Informa que alguns vereadores gostariam
de entregar um documento à Coordenação do Plano e franqueia a palavra aos
Vereadores que, em comissão, sobem para cumprimentar a mesa. O Vereador
Geraldo Júnior cumprimenta os presentes, e em nome da Câmara agradece a
oportunidade, salientando que fala independente de posição partidária ou
ideológica, mas como representante da Câmara Municipal do Salvador,
destacando a importância do trabalho da Comissão de Planejamento, na figura
de seu presidente, Vereador Arnando Lessa,
da Comissão de
Acompanhamento do Plano Salvador 500, presidida por ele, tendo como vice o
vereador Luiz Carlos Suíca, líder da oposição, que tem trazido grandes
contribuições para a comissão de acompanhamento dos estudos do PDDU e
da LOUOS. Cita o papel preponderante dos vereadores integrantes da
Comissão e entrega formalmente o relatório elaborado pela Câmara ao
Coordenador Geral do Plano Silvio Pinheiro. O vereador Armando Lessa,
presidente da Comissão de Urbanismo, com a palavra, informa que recebeu o
documento O PDDU e a legislação Urbanística, para que e para quem,
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resultado do colóquio promovido pela Instituto dos Arquitetos e Faculdade de
Arquitetura da UFBA, do CAU, entre outras entidades e que está dando vistas
a todos os vereadores para analisar as críticas e sugestões. Informa que irão
iniciar o processo de audiências da minuta do Plano ouvindo todos os
segmentos que desejem contribuir com o PDDU que será apreciado a partir do
último trimestre. Parabeniza pelo evento e agradece o recebimento do
documento e informa que continuarão debatendo. Geraldo Junior informa o
papel de Paulo Câmara para firmar acordo de cooperação para a cessão de
profissionais e técnicos para apoio às Comissões de Planejamento e de
Acompanhamento dos assuntos relativos à LOUOS e ao PDDU. Dr. Sílvio
Pinheiro agradece a presença dos vereadores e as contribuições e ressalta que
o projeto inicia com o executivo, mas o aperfeiçoamento ocorre na Câmara. Em
seguida concede a palavra a Profa. Ana Fernandes que agradece a
participação dos vereadores e afirma que a Câmara Municipal exerce papel
fundamental no processo de elaboração da legislação urbanística da cidade de
forma geral e, essa Câmara em particular tem uma responsabilidade dobrada,
em função da experiência negativa que aconteceu no processo de votação do
último Plano Diretor, que deixou uma imagem para todo o Brasil de que a
Câmara não pauta pela seriedade. Considera este ato da Câmara
extremamente importante, pois é importante que o conjunto de vereadores
mantenha essa responsabilidade com a cidade, pois as decisões tomadas hoje
vão permanecer por muitos anos e solicita que o documento entregue seja
colocado no site do Plano Salvador 500, de forma que todos possam conhecer
a posição da Câmara em relação ao relatório que será hoje discutido. Dr. Silvio
Pinheiro informa que todos os documentos serão disponibilizados, como tem
sido a prática no processo de elaboração do Plano Salvador 500. É dado
intervalo de 10 minutos para retorno em seguida. Dr. Silvio Pinheiro retoma do
intervalo, sugerindo blocos de três perguntas. Reinicia passando a palavra para
o Henrique membro do Conselho. Henrique inicia demonstrando sua
preocupação com a mobilidade, incluindo os riscos para a permeabilidade do
solo. Disse ficar assustado com a densificação em áreas que se anteciparam
ao PDDU, e com o licenciamento de empreendimentos nos bairros do Rio
Vermelho e na Barra, a exemplo do La Vie. Considera a FIPE muito eficiente
em fazer prognósticos e que o relatório sobre prognóstico se aproxima mais da
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realidade, mas ressalta que precisa casar com dados das ZEIS. Roga a
necessidade da integração do plano de mobilidade com o plano de expansão.
Cita exemplos de áreas que foram havidas no passado através de decretos
que favoreceram o interesse individual sobre o coletivo e que é necessário que
o poder público municipal haja em defesa do interesse coletivo, definindo áreas
para habitação de interesse social, como o terreno na avenida Paralela em que
foi retirada a mata atlântica, contrariando a legislação. Dr. Sílvio retoma a fala,
abordando o licenciamento do empreendimento citado pelo sr. Henrique,
esclarecendo que ele seguiu todo rito legal, sendo o processo disponibilizado
para duas promotorias do MP que não viram qualquer ato de ilegalidade. Passa
a palavra para Dra. Tânia dar seguimento para responder a Henrique. Ela
coloca que existe o movimento pendular dos trabalhadores e que a questão
primeira é reverter este movimento. A implantação do metrô não reverte o
movimento, apenas melhora o tempo de deslocamento. Cita os exemplos dos
bairros de Itaigara e Pituba que são concentradoras de usos que faz com que
os trabalhadores se desloquem para ai porque é onde tem o emprego e os
serviços. E questiona se iremos continuar a criar habitação na periferia, que
não adianta apenas colocar escola e outros equipamentos, porque o problema
está em que as pessoas estão excluídas da cidade. A questão da habitação
tem que estar associada à conectividade da rede viária urbana, da rede de
transporte urbano, da rede de serviços e dos polos geradores de emprego. Em
relação ao plano de mobilidade e o PDDU, acredita que há uma distinção entre
plano setorial e PDDU. Cita outros planos, como o Plano Municipal de
Habitação, que foi utilizado como referência para trabalhar necessidade de
novas moradias, inadequação habitacional para o PDDU, mas que há uma
diferença grande entre um plano setorial e o PDDU. Podem existir planos que
venham depois do PDDU, pois o PDDU dá as grandes diretrizes, da ocupação
e uso do solo, já poderia existir o plano de mobilidade, mas necessariamente
ele não tem que ser construído junto com o PDDU. E existem outros planos
setoriais como o de saneamento, acabou de se aprovar a política ambiental,
mas precisa de um plano etc. Com relação às ZEIS, já foi mostrado na
apresentação quanto se estendeu a área de ZEIS, que as ZEIS estão
localizadas em toda a cidade. Devem estar sendo indicadas três novas ZEIS de
vazios. Tânia informa que no Plano está sendo trabalhado outro instrumento
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muito importante, que é o direito de preempção para algumas áreas da cidade.
Isso é muito importante para garantir habitação de interesse social em áreas
mais bem localizadas, bem infraestruturadas e dotadas de equipamentos.
Concedida a palavra a Dra. Hortência que oferece documento de
recomendação do Ministério Público sobre o produto P4.1, informa que o
relatório da FIPE não contempla a análise das leis aprovadas depois do PDDU
anterior, ressalta que também não analisa as diretrizes, princípios, metas e
objetivos. A orientação é de que o documento seja revisado além de que sejam
feitas novas audiências para concluir melhor. O secretário recebe o documento
e informa que será encaminhado à Procuradoria do município. O secretário
solicita cópia integral do processo SIMP 0030184219/2012 que trata do
acompanhamento do Salvador 500. A Dra. Hortência informa que o documento
já estará disponibilizado a partir desta tarde. Daniel Colina, destaca que o
documento da FIPE não fala das mudanças que o Salvador 500 e o PDDU
poderiam trazer para cidade, considerando muito genérico para a base de um
plano. No aspecto turismo, fala da importância, mas não se aprofunda. Lembra
que está na fase de diagnóstico e prognóstico e que o relatório fala da
verticalização da orla, mas não considera os argumentos consistentes. Sugere
a contratação de Lucia Marcador, da Universidade do Rio Grande do Sul,
profissional especializado na área de morfologia urbana, ventilação etc.
Recomenda maior atenção para o Subúrbio e ação de entendimento entre a
Prefeitura e o Governo do Estado, uma vez que este está fazendo o VLT,
dentro de uma série de investimentos na área de mobilidade. Dr. Sílvio
agradece a presença do vereador Orlando Palhinha que integra a Comissão
Especial de Acompanhamento do Plano. Representante da Unibairros, sugere
correção na fala de Henrique sobre o uso do termo favela, substituindo por
comunidade ou bairro. José Antônio, da comunidade de Palestina sugere que
os vereadores escrevam uma lei, obrigando o poder público a responder às
reivindicações das comunidades periféricas em prazo determinado. Informa
que Palestina é uma comunidade com mais de 50 anos, com uma população
de aproximadamente 30 mil moradores sem qualificação profissional, não têm
saneamento, que jovens estão trabalhando para os vendedores de drogas. É
uma região rica, com bastantes vertentes de água, mas que é cercada por
pocilgas, matadouros, usinas de asfalto, pedreiras, sem falar do lixo doméstico.
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Solicitou a limpeza do vale do rio, que o Prefeito autorizou, mas até o momento
não foram tomadas ações. Cobra a criação de escadarias para facilitar a
mobilidade da população que também não foram feitas. O vereador Palhinha
inicia a palavra, parabenizando a mesa e diz da importância do plano. Fala do
seu histórico, da sua representatividade em relação ao subúrbio. Ressalta que
Salvador está no caminho certo e o plano visa levar o desenvolvimento para as
regiões mais necessitadas. Informa que presenciou o crescimento
desordenado desta cidade, que viu diversas empresas serem fechadas.
Parabeniza o governo atual e a iniciativa de trazer este evento para o Centro
Cultural da Câmara. Dra. Tânia retoma a palavra, esclarecendo os
questionamentos. Reafirma que o documento atual foi publicado há 15 dias e
não é da FIPE e sim da Prefeitura e que o mesmo inclui todas as contribuições.
Lembra que o prognóstico apresenta tendências. A construção de cenários
acontecerá em outro momento. Esclarece que, ao contrário do que Daniel
afirmou, o documento tem apenas um capítulo, pequeno, sobre conforto
ambiental e que grande parte do documento faz o diagnóstico de Salvador nos
diversos campos: econômico, demográfico, da evolução da cidade, mobilidade,
uso do solo, habitação, infraestrutura e das questões ambientais. Esclarece
que o PDDU não irá reverter, em oito anos, a extrema precariedade de áreas
como a da Palestina que foi citada anteriormente. Que só no planejamento de
longo prazo se espera alterar o perfil da cidade, redistribuindo os
investimentos, a infraestrutura, equipamentos e polos de atividades e de usos.
Que as demandas se dividem entre emergenciais, como limpeza de rio, a
pavimentação de uma via, o esgotamento sanitário. Por outro lado, trazer essa
população que não tem acesso à educação, a cursos profissionalizantes, que
não tem acesso ao mercado de trabalho, essas são questões estruturais e
mais complexas. O PDDU deve trazer diretrizes nesse sentido e o diagnóstico
serve para reconhecer essas diferenças na cidade e que se deve trabalhar
para a redução dessas diferenças, mas que existem questões que são
estruturais e que em 6/7 anos não se resolve, numa cidade com o nível de
precariedade existente em Salvador. Reafirma que a descentralização das
atividades econômicas é muito importante, mas lembra que a base econômica
da cidade é muito frágil, que a base econômica de Salvador são os serviços e o
turismo, comprometido por uma série de questões e, enquanto não mudar a
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base de sustentação da economia da cidade e não descentralizar as atividades
econômicas, vamos continuar com os dois polos de serviços existentes e ainda
assim, com alto índice de desemprego, de 14%, ou com um crescimento
baixíssimo e sem gerar empregos, com um nível de informalidade muito grande
que é a forma de sobrevivência de boa parte da população. Então o PDDU é
uso e ocupação do solo, é um plano territorial, mas ele tem, necessariamente
de entrar na política do desenvolvimento econômica da cidade, porque tem
questões que são, de fato, estruturais. Sr. Manoel Conrado, do Viva Mais
Salvador, parabeniza a administração pela iniciativa de democratizar a
discussão. Ressalta que, em seus 38 de militância, nunca presenciou este tipo
de iniciativa. Sugere levar para as comunidades este debate, para os bolsões
de miséria e degradação social em que se vive, de forma a ampliar a
participação popular nas discussões. Afirma que não devemos deixar de usar a
palavra favela, pois é uma forma de deixar claro como está e que se tem que
buscar a transformação dessa situação. Informa que O Viva Mais Salvador vem
trabalhando em relação ao tema da degradação ambiental e do lixo. Sugere
uma nova licitação para o serviço de coleta de lixo, pois os contratos estão
ultrapassados e que o PDDU tem que priorizar a questão da degradação
ambiental. Profa. Ana Fernandes, em seguida, qualifica que o trabalho avançou
muito e está ganhando consistência. Pontua os seguintes aspectos:
territorialização das faixas etárias da população e as suas demandas
associadas, principalmente as das crianças e adolescentes que são a parte
mais fragilizada em termos de futuro. Considera como falha do diagnóstico a
questão de perspectivas econômicas para a cidade. Pois começa trabalhando
com a ideia de turismo e de logística, desenvolve a questão do turismo e não
tem uma palavra sobre logística, que é uma questão importante para a cidade.
Por outro lado, várias elaborações em termos de perspectivas econômicas já
foram pensadas e toda uma reflexão foi feita a partir do polo tecnológico, que
salvo engano, colocou um tripé de possibilidade de desenvolvimento da cidade,
ancorado em saúde, que é um polo importante de saúde, educação, que é um
polo universitário importante e tecnologia da informação, que é um campo em
disputa. Então, para se pensar Salvador, com a complexidade que ela tem, não
dá para ficar no turismo. Descreve alguns pontos de inconsistência, a exemplo
da área do município, que no relatório aparece com valores diferentes, como
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estabelecer como o Centro Histórico de Salvador da Praça Municipal até a
Barra. Uma questão importante é a referência ao bairro como elemento de
planejamento, considera que isso deve ser retomado no conjunto de outros
indicadores que serão feitos. Do ponto de vista dos mapas acha a sua leitura
muito difícil porque estão numa escala muito pequena e perde definição
quando são ampliados no PDF. Sugere disponibilização dos mapas com
melhor nível de acurácia. Considera que o mapa de concentração de espaços
públicos apresentado deve ser tomado como referência por planejadores,
legisladores e população para que se tenha em mente como se está
produzindo esta cidade a partir das décadas de 1940/50, em termos de
qualidade de vida. Critica a utilização do mapa da CONDER de 1992 para
análise do uso do solo. Acha que o relatório de mobilidade contradiz o de uso
do solo e não explica qual o fundamento para utilizar o modelo alemão de uso
do solo e transportes e, sobretudo, não tem como referência a lei nacional de
mobilidade urbana. Não se põe à prova a questão da saturação das vias e
considera a linha Viva como elemento de resolução para a questão da
mobilidade da cidade, pois contradiz um aspecto importante colocado no
relatório, que se refere à capilaridade do sistema viário. Com relação ao
cenário econômico tendencial não tem nenhuma referência com o território. Sr.
Carl Trigo, do bairro do Rio Vermelho, questiona como está sendo pensada
uma solução para o trânsito que está entrando em colapso e quem controla o
ingresso de novos carros na cidade. Coloca que se 45% do PIB é para
pagamento de bancos, pede a reflexão sobre o benefício social que se deve ter
sobre o esforço de cada cidadão para geração dessa riqueza. Por fim
questiona quantas árvores serão mantidas no Rio Vermelho após a obra que
se está sendo realizada. Em resposta Tânia Scofield ressalta que o documento
deve buscar diretrizes e caminhos para a questão dos resíduos sólidos, e
admite que foi pouco explorada. Concorda que o mecanismo de levar a
discussão para os bairros é muito importante, pois aproxima a discussão de
quem vive os problemas no dia a dia, que são os moradores dos bairros.
Retoma a questão sobre o uso de termos como favela, assentamentos
precários etc., e o uso de termos como “invasão”, que é um termo
desqualificador, pois a realidade não é a da invasão, mas a do assentamento
precário, da favela, das condições sociais de uma população sem alternativas e
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que termina ocupando as áreas desocupadas, áreas ociosas. Em relação à fala
da profa. Ana Fernandes diz que irá usar todos aspectos levantados como
contribuição para que se possa rever o relatório. A questão da logística,
concorda, e diz que está sendo aprofundada. Em relação aos mapas, informa
que tem como disponibilizar. Irá verificar a questão da dimensão do Centro. Em
relação às ZEIS informa que não foram criadas mais ZEIS, foram ampliadas as
áreas de delimitação, por verificar que o entorno dessa delimitação guardava
as mesmas características das áreas demarcadas, atendia aos mesmos
critérios. Que foi feita uma leitura cuidadosa, informa que foi elaborada uma
tabela que informa quanto representa as áreas de ZEIS dentro da cidade e cita
que 60% da área do subúrbio tem características de ZEIS. Em relação à
largura de ruas, lembra que temos uma cidade antiga e que as ruas devem ser
preservadas, em sua largura, sua caixa sua capacidade. Considera que só
resolveremos a questão da mobilidade através do transporte coletivo de
qualidade, além do uso do modal não motorizado, a bicicleta e da articulação
aos grandes corredores de transporte da micro acessibilidade. Cita o exemplo
da cumeada de Brotas e a integração com o metrô e ratifica que os
ascensores, que possibilitam essa micro acessibilidade só existem na parte
antiga da cidade. Que a micro acessibilidade existente data das décadas de 40
a 60 do século passado e que de lá para cá nada mais foi feito. Esclarece que
não há como ter controle do acesso dos veículos às ruas, pois só se pode
impedir ou limitar alguns acessos se houver alternativas, caso contrário se
estará limitando o direito de ir e vir. Em relação às arvores do Rio Vermelho
esclarece que não será tirada nenhuma árvore. Sra. Graça Torreão, diz que
sente falta no documento do objetivo e princípios para nortear o trabalho,
exemplifica que o mesmo faz uma análise de estratificação socioterritorial
interessante e faz algumas hipóteses de possibilidades futuras, mas como não
tem objetivos, não tem como avaliar qual a estratégia. Ressalta a escassez de
espaços públicos, que é uma questão que afeta a qualidade de vida do
morador, mas não vê uma ênfase em prover a cidade desses equipamentos e
espaços públicos de lazer e cultura. Complementa, sugerindo que deve ter um
estudo da paisagem construída e natural, que conferem peculiaridade à cidade,
para definição dos parâmetros de uso e ocupação do solo. Ressalta a
necessidade de haver um conceito do que é área periférica em Salvador.
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Lembra que se 70% da população possui renda abaixo de 6 salários mínimos e
que o território da cidade está todo ocupado, portanto o foco deveria ser
transformar todo território em Cidade. Pergunta ainda qual a estratégia de
tratamento dessa estratificação sócio territorial. Benedito, vice-presidente da
Federação das Associações de Bairros de Salvador - FABS e membro do
Conselho Municipal da cidade, destaca, inicialmente, sobre a discussão sobre
o plano, as divergências, as contradições. Define que o plano para ser bom
deve envolver todos os interesses e toda a comunidade. Estabelece que as
discussões com a comunidade foram erradas e premeditadas. Acha que os
Vereadores devem participar para favorecer os munícipes da cidade, não como
foi o anterior. Sra. Marina Teixeira, do Participa Salvador, destaca que o novo
relatório incorporou as críticas feitas pela profa. Inaiá e do Prof. Ronaldo Lyrio,
entregue anteriormente, mas ignorou a crítica relativa à análise da morfologia
urbana, que parece ter sido elaborada para justificar a verticalização da orla
atlântica, que recebeu críticas, mas que não foi reformulada, copiando do
relatório anterior. Deveria, também, propor tipologias para cada situação.
Critica o fato do relatório citar como bons exemplos de verticalização para o
conforto do pedestre, a Pituba, o Alto do Itaigara e Ondina, desconsiderando
outros critérios de avaliação como a qualidade de vida urbana desses trechos e
não deixa claro como será enfrentada a questão do conforto do pedestre em
bairros periféricos e em bairros não verticalizados. Considera que cada
situação estudada exigiria a indicação de uma tendência a ser seguida para
cada tipo, definindo parâmetros e índices específicos para garantir a
concretude dessas tendências. Lembra que as considerações finais dessa
parte do relatório continuam as mesmas, induzindo à verticalização da cidade e
não incorporando a discussão e contribuições da sociedade civil. Em relação
às áreas públicas, informa que irá entregar novo documento com novas
indicações e críticas. Cita a área da Tancredo Neves que é verticalizada, mas
não gera conforto aos pedestres. Dra. Tânia retoma a palavra para responder,
informando que o diagnóstico e prognóstico é uma leitura da cidade e que
diretrizes e estratégias serão trabalhadas na visão de futuro. No que concerne
ao conceito de periferia, considera que os empreendimentos colocados em
área sem infraestrutura, equipamentos urbanos, que não tem nenhum tipo de
uso, como, por exemplo, os conjuntos habitacionais construídos na década de
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1980, como foi Cajazeiras, que só estão incorporados, em termos, à cidade
após 30 anos, mesmo considerando a dinâmica urbana e que a cidade irá se
expandir, a cidade ainda não conseguiu chegar no Miolo, pois os bairros do
miolo não têm infraestrutura, a acessibilidade é difícil, não se conectam com
toda a cidade, se sequer conseguimos chegar aos bairros do subúrbio, imagine
àqueles que são tratados como periferia, enquanto áreas sem qualquer
infraestrutura. Considera que o Minha Casa Minha Vida foi implantado sem
qualquer articulação com o planejamento territorial. Reafirma que as audiências
é o palco para exposição das diferenças, das contradições existentes numa
cidade plural como Salvador, pois não há consenso quando existem interesses
diversos. E que as Oficinas foram a forma de chegar mais perto dos bairros e
perceber essas diferenças e trazer essas contradições. Não foram puladas
etapas. Em relação ao trabalho da profa. Inaiá e Gilberto Corso, reafirma que
não foram colocadas partes, e sim, o trabalho integral. Complementa,
informando que estão também na equipe deles e entrarão numa próxima fase
do trabalho, o Prof. Juan Moreno e o Prof. Sylvio Bandeira. Dr. Sílvio usa a
palavra para apresentar o questionamento do morador Marcelo sobre as
questões relativas à poluição sonora e proteção acústica e que serão objeto de
análise específica na LOUOS. Sobre as etapas, destaca que estão sendo
seguidas estritamente as etapas processuais previstas, lembra que o trabalho
não se encerra no Executivo e ressalta o papel do Legislativo que deverá
seguir, inclusive com equipes técnicas próprias e espaços próprios para
discussão. Guida, destaca que precisa melhorar o diálogo, pois 500 páginas
não podem ser resumidas em poucos slides, além da dificuldade da
terminologia, que a população precisa ser preparada para poder contribuir, fez
uma rápida sondagem com os participantes para mostrar que nem todos
entendem o que significa como ZEIS, por exemplo. Questiona o tempo
destinado às intervenções e do uso do tempo feito pela mesa. Acha que não é
democrático a postura da mesa ao dizer que o documento é definitivo. Karl,
questiona a fala de Tânia Scofield de que o plano diretor tem uma visão de 8
anos. Completa, sugerindo que qualquer plano diretor tem que ter a visão de
longo prazo, definindo princípios e diretrizes de desenvolvimento, devendo-se
ter o princípio da melhoria contínua dos diversos aspectos da cidade. O
diagnóstico deve ter o cuidado de identificar os problemas, estabelecendo
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padrões de qualidade para comparação que e defina o marco zero de nosso
desenvolvimento daqui para a frente. Então o plano precisa definir padrões de
qualidade por processo evolutivo de cada bairro e se comprometer com a
melhoria daquele padrão ao longo do tempo. Nafé Chico, presidente do
Conselho da Prefeitura-bairro São Caetano/Liberdade, afirma que todos têm
direito à cidade, mas que querem ter direito dentro das comunidades, porque a
população sai do seu bairro para aproveitar os benefícios de outros bairros e
que querem ter o direito de usufruir destes benefícios em sua própria
comunidade. Faz uma manifestação de repúdio à violência em Salvador e
enumera os casos de jovens de comunidades que perderam a vida em função
da violência urbana. Considera importante que no PDDU as entidades sem fins
lucrativos sejam isentas de taxas e que as propostas para cada bairro sejam
separadas para facilitar o acompanhamento pelas comunidades. Respondendo
a Nafé Chico, Silvio Pinheiro informa que a questão das isenções não é tema
deste estudo, mas do Código Tributário do Município e que existem
reivindicações de várias entidades e já há um grupo de trabalho da Prefeitura
trabalhando nesse sentido. Tânia responde ao questionamento de Guida
considerando a importância de ter um estudo detalhado ponderando com o
tempo para realizar uma apresentação e que reconhece que nem todos os
assuntos tratados são de conhecimento de todos. Sobre o horizonte de oito
anos, da fala anterior, esclarece que não se referiu ao horizonte temporal do
plano, mas que em 8 anos não será possível resolver todas as questões do
bairro Palestina. Concorda com Carl acerca do padrão de qualidade e lembra
que os bairros são trabalhados pela caracterização das tipologias, por
agrupamento de bairros, e partir daí são estabelecidos os padrões de
qualidade. Retomando a intervenção de Nafé Chico, Sílvio Pinheiro informa
que está sendo objeto de estudo e será tratado tanto no PDDU, quanto na
LOUOS a questão da impossibilidade de implantação de empreendimentos
comerciais de grande porte nas áreas mais distantes da cidade, em função da
atual legislação, para possibilitar a implantação desses polos geradores de
serviços, pois se tem serviços, também tem emprego e renda para as diversas
zonas da cidade. Destaca a presença do vereador Gilmar Santiago, o 13º
vereador participando da presente audiência. Sr. Henrique, membro da Mesa,
retoma a palavra, esclarecendo sobre o uso do termo favela e informando
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sobre a origem histórica das ocupações das áreas de Salvador. Diz sentir falta,
dentro do plano, de um plano de regularização fundiária que atinja os espólios
e que titule as terras dos cidadãos, possibilitando as operações urbanas, pois
só se terá uma medida impactante que regule essa situação no dia em que se
atacar esse problema. Sr. Daniel Colina, lê trecho do relatório que estimula a
construção de edifícios altos, mas reconhece que foram incorporadas
alterações ao texto, no que tange à submissão da verticalização a regras
urbanísticas, pois para definir morfologia urbana e tipologias necessita ter um
plano completo. Sr. Marcelo Menezes, morador da Graça, representante do
condomínio Monsenhor Aires, fala que o tema poluição sonora deveria constar
no relatório como parte do conforto ambiental, mesmo que não seja detalhada,
mas que apareça na parte que fala do meio ambiente e venha a ser incluída
posteriormente na LOUOS. Sr. Thiago, jornalista, cidadão, parabeniza o
modelo do encontro, mas entende que não é uma boa metodologia, pois o
relatório é muito grande. Questiona a questão da transparência no Projeto do
Rio Vermelho, que não está disponibilizado em nenhuma plataforma e solicita
informações sobre o mesmo, já que o pedido, protocolado há 2 meses,
continua em aberto. Não entende como, sendo Salvador uma cidade histórica,
os projetos estão anulando e padronizando as diversas áreas, como: Barra, Rio
Vermelho, Tubarão. Sobre a obra do Rio Vermelho, Dr. Silvio informa que
todos os órgãos competentes foram envolvidos, inclusive os de patrimônio
histórico e opinaram sobre o projeto. Ressalta que todos os documentos e tudo
que é produzido no Plano Salvador 500 está disponível no site. Solicita o
número do protocolo para poder responder. Disponibiliza a equipe para poder
responder às perguntas sobre o projeto do Rio Vermelho. Tânia observa que
sempre houve uma discriminação quando se tratava das áreas públicas no
centro e aquelas dos bairros mais afastados, isto é, quando se usava uma
determinada especificação de material para a Barra, não era o mesmo usado
para Periperi. Quando a Prefeitura muda este padrão, utilizando a mesma
especificação da Barra para o Subúrbio ou qualquer outra área da cidade, vem
outra discussão de que se está padronizando a cidade. Informa que nesta nova
abordagem passou a cuidar a cidade de uma forma mais igualitária, mas não
está indo contra a história, pois se há uma preocupação da prefeitura agora é
com a preservação da história, dos valores culturais, arquitetônicos e
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urbanísticos da cidade. Sra. Arilma Borges, advogada e membro do Participa
Salvador questiona se o cronograma será alterado e disponibilizado e quando
isso acontecerá e sugere que as próximas audiências sejam realizadas num
espaço maior, pois observou que muitas pessoas ficaram de pé ou foram
embora, para garantir a participação popular. Vereador Silvio Humberto diz que
gostaria de entender sobre a visão econômica do plano, pois viu que existe
uma preocupação sobre que com a base econômica que temos não iremos
avançar e com base no que Profa. Ana Fernandes falou, de se pensar na área
de saúde, na área de educação e de tecnologia. Isso significa que pensar o
desenvolvimento a partir daí é investir nas pessoas. Considerando o
contingente populacional de pessoas negras de Salvador gostaria de saber
como o Plano Salvador 500 e o PDDU dialogam com as desigualdades raciais
de nossa cidade. Considera que se não aparece no diagnóstico, nas possíveis
soluções não irá aparecer também. Então, se enfrentar o racismo interfere no
direito à cidade das pessoas negras de Salvador, como podemos pensar ter
um plano que não dialoga com algo que interfere, que é estruturante, nas
desigualdades de nossa cidade. Um cidadão que não informou o nome,
presidente do Conselho de Segurança dos Representantes Civis e Voluntários
em Emergência Pública do Estado da Bahia, observa que o Plano não
contempla para a cidade um plano de segurança de evacuação, de combate a
incêndio. Diz que Salvador tem o pior sistema de hidrantes do país e que não
existe na cidade uma via emergencial. Silvio Pinheiro respondendo ao
questionamento de Dra. Arilma acerca do cronograma informa que o
cronograma obedece fases e, por se tratar de processos ele pode sofrer
ajustes no tempo, que não estão presos a marcos temporais, a datas, que
estão trabalhando com metas, com fases, com produtos e, à medida que forem
sendo implementados, estejam prontos eles são disponibilizados. Então, se a
previsão da minuta para o final do mês de agosto não se confirmou,
logicamente ela terá que ser protelada, com isso também a minuta do PDDU
que será objeto de apresentação em audiências públicas e ao Conselho
Municipal da Cidade, respeitando o que estabelece o Estatuto. Com relação ao
espaço, considera difícil agradar a todos, que a utilização desse espaço foi
seguindo a solicitação das pessoas que consideram o acesso ao centro mais
fácil e destaca ainda a dificuldade de espaços adequados na cidade que
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atendam ao critério de acessibilidade, mas que está registrada a sugestão.
Com relação à questão do incêndio, informa que em outra fase, quando se
tratar do código de obras, numa fase posterior desse processo poderemos
discutir esses planos de emergência. Tania informa ao Vereador Silvio
Humberto que foram feitos estudos demográficos elaborados mapas de
distribuição da população por cor e a relação da população negra com renda e
gênero. E que há outro estudo sendo elaborado, que é o estudo de cultura, que
trata da questão das diferenças e desigualdades que estão, na sua origem,
relacionadas a cor e a raça. O vereador salienta que o estudo de cultura é
importante, mas que está falando do aspecto econômico, que a centralidade
passa por enfrentar o caráter estruturante do racismo, para mudar o paradigma
econômico de nossa cidade. Marina Teixeira esclarece que considera que o
diagnóstico avançou, mas que o relatório não atende enquanto prognóstico e
propõe a realização de novas audiências para avançar nas discussões. Dra.
Hortênsia Pinho se diz intrigada porque achou que hoje se faria a discussão do
produto P4.1, com a presença da equipe da FIPE. Considera que a
apresentação foi sintética e que deveria ter a participação dos autores. Entende
que uma única audiência não consegue contemplar todos os aspectos.
Questiona quando será apresentado o P4.1 em audiência. Também questiona
quando será enviado e disponibilizado o projeto de lei. Informa que gostou do
relatório, mas não foi possível ler todo. Afirma que gostou da parte de
mobilidade e questiona a permanência de linha Viva quando se prioriza o
transporte público. Também estranha a verticalização como solução para o
conforto dos pedestres, pois acredita que é necessário ter calçadas mais
amplas e solidárias, tarifas públicas de qualidade, melhoria no transporte
público de massa. Observa que existe uma seletividade temática intensa em
relação à verticalização da cidade no P4.1. e uma concentração sobre o
aumento do potencial construtivo, através da discussão exaustiva de CAM,
CAB Transcon e Outorga. Com relação a questão de risco geológico menciona
que o Plano Diretor de Encostas é de 2004 e que a Lei de Política Nacional de
Defesa Civil determina que os Planos Diretores estabeleçam mapas de risco e
a correlação entre estes e a regularização fundiária, e pergunta como será feito
isso se não tem dados atuais. Participante Rosa..., aborda sobre as oficinas,
considera o tempo limitado, dentro do contexto do modelo de participação. Por
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outro lado, ressente a falta de participação do Estado. Entende que há uma
falta de informação sobre o PDDU e a LOUOS, inibindo a participação das
pessoas. Dra. Tânia, reafirma que conforme o TR, o prognóstico junto ao
diagnóstico é tendencial, que ainda não foram elaborados cenários e que a
partir dos cenários se começa a falar em visão de futuro. Em relação à
apresentação, informa que parte do princípio que haveria leitura prévia,
deixando maior tempo para o debate. Reconhece que não possui o
conhecimento profundo de cada tema, mas informa que tem o conhecimento e
participação em todos aspectos do plano. No que se refere ao P4.1, considera
que ele requer uma discussão mais específica. Sobre o risco geológico, possui
um mapa dos riscos geológicos de 2004, assim como o mapa das últimas
ocorrências de 2015 e a revisão do Plano de Encostas acabou de ser
contratada. Ressalta que 20% da cidade são ZEIS e que os outros 80%, tem
todos os institutos para serem aplicados, não apenas a operação urbana
consorciada, que deve ser aplicada em algumas áreas e não em toda cidade,
porque ela implica em uma receita da operação que vá ser investida para a
melhoria da infraestrutura, o que quer dizer que em boa parte da cidade não se
aplica operação urbana. Em relação às oficinas, reafirma que defende o papel
das oficinas e a metodologia, explicitadas pelo material que está disponível no
site. Sra. Sandra Tavares, moradora da Boca do Rio, questiona as obras
envolvidas no Salvador 500 estão sendo executadas. Informa que tem um
coletivo de mulheres acompanhando o projeto e reclama sobre as faixas dos
Vereadores no bairro. Sr. Carl, informa que irá entregar um relatório. Destaca
sobre a questão do desmatamento e que deve-se pensar em uma estratégia
para replantar as matas. Informa que entre 2009 e 2011 foram desmatados 300
hectares na Av. Paralela. Questiona o que prognóstico deste aspecto mostra,
qual a tendência dessa rapidez de desmatamento. Passa a abordar a questão
da elevação do nível do mar e seu impacto na península de Itapagipe com o
aumento em 30 cm do nível do mar, previstos pelo IBGE. Questiona como essa
questão será enfrentada, pois não encontrou no relatório. Em relação a
poluição sonora Salvador deveria aplicar a Norma 10.151, que já está sendo
aplicada na maioria dos estados e que o PDDU deve citar o zoneamento
sonoro. Lembra que na parte climática não foram apresentadas as ilhas de
calor existentes na cidade, nem se fala sobre o estoque de Transcon existente
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na cidade. No TR apresenta 11 produtos no Plano Salvador 500. Está sendo
discutido o P3/P4. A partir daí deveria ser apresentado o P10 – projeto de lei:
questiona como será administrada a falta de base, pois para o P10 não vão ser
usados os resultados do P5 e P9. Dra. Hortência, pede esclarecimento sobre
as deliberações para a apresentação do P 4.1 nas próximas audiências. Sra.
Noemi Lemos, do Grupo de Apoio a Cidadania Ambiental aborda a poluição
sonora nas vias urbanas, trânsito e terminais de transporte e pergunta se foi
possível fazer a identificação do ruído e o que fazer para haver a proteção
acústica. Sr. Marcelo Menezes observa que o relatório não apresenta a
poluição sonora no cruzamento entre habitação e meio ambiente. Entende
conforme previsto na Norma Brasileira de Conforto Acústico, o PDDU deveria
estabelecer zonas e diretrizes. Sr. Benedito expõe que a LOUOS e o PDDU
deveriam ser conhecidos e entendidos por todos, pois eles afetam diretamente
o dia a dia dos seus habitantes. Questiona se o FUNDURBS será feito como
previsto. Dr. Silvio esclarece que o tema está sendo debatido de forma
profunda com o Conselho Municipal de Salvador assim como projetos que se
encaixam na possibilidade de utilização dos recursos dele decorrentes. O
Conselho tem hoje um site dedicado onde todos os documentos estão
publicados. Esclarece que os recursos da outorga onerosa não foram
utilizados, porque não havia sido instalado o Conselho. Reafirma o papel
preponderante do Conselho. Já em relação ao Transcon, informa que a
auditoria identificou irregularidades em uma série delas, algumas já foram
corrigidas, inclusive do Sitio Catu, onde houve ampliação ilegal do potencial
construtivo, o que já foi revertido. Informa que o resultado da auditoria já foi
encaminhado para o Tribunal de Contas do Município, para o Ministério
Público, na Promotoria de Probidade Administrativa que foi onde o processo foi
originado. Tânia esclarece que os aspectos colocados por Carl, serão tratados
como contribuição. Em relação aos produtos, esclarece que a metodologia e o
cronograma foram alterados e apresentados em audiência, mas que quando a
FIPE foi contratada foi com aquela metodologia e com as etapas que estavam
lá, então a correção com a FIPE está sendo feita na entrega desses produtos
para poder casar, porque inicialmente nós trabalharíamos a visão de futuro e
depois que tivesse o Salvador 500, viríamos para o PDDU e isso foi invertido,
depois do PDDU continuaremos a trabalhar o Salvador 500. Espera-se que o
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Plano Salvador 500 seja concluído em fevereiro de 2016. Admite que nada do
que Noemi falou foi trabalhado nos estudos do PDDU. Esclarece a Marcelo que
o material trabalhado nesse relatório ainda se refere ao 1º ciclo de oficinas, do
qual ele não participou. Sr. Marcelo, retoma a palavra e informa que ouviu que
o assunto poluição sonora não estava no relatório. Sílvio Pinheiro, finaliza,
agradecendo a presença de todos, desejando boa tarde. Conforme Regimento,
as gravações de áudio e vídeo, sem edição, integram a presente ata.

Salvador, 26 de agosto de 2015.
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