ATA DA REUNIÃO DA 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO SALVADOR 500.
REALIZADA EM 19/09/2015 NO AUDITÓRIO DO IMEJA – INSTITUTO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO PROF. JOSÉ ARAPIRACA

Ao décimo nono dia do mês de setembro do ano de 2015, realizou-se, no auditório do
IMEJA, Boca do Rio, a oitava Audiência Pública do Plano Estratégico Salvador 500. A
audiência foi aberta pelo Secretário de Urbanismo e Coordenador Geral do Plano,
Silvio Pinheiro, que iniciou informando que a audiência trataria do relatório de visão de
futuro e solicitando que constasse em ata que esta audiência, enumerada como nona
audiência, passasse a ser considerada a oitava audiência pública, visto que a última
foi cancelada e de forma que a numeração reflita o número de audiências que
ocorreu, evitando dúvidas e questionamentos. Em seguida lê a pauta da audiência
que constava de: 1. Leitura da ata da sétima audiência pública; 2. Apresentação da
Visão de futuro; 3. Debates. Apresenta os componentes da mesa, a Coordenadora
Técnica do Plano e Presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Sra. Tânia Scofield e
o Sr. Bruno Oliva, representando a FIPE, economista responsável pelos capítulos da
área econômica no diagnóstico, documento Salvador hoje e suas tendências,
prognóstico e também dos métodos quantitativos para a “Visão de Futuro”. Em
seguida, perguntou ao plenário se havia algum membro do Conselho Municipal da
Cidade presente para compor a mesa e convida o Sr. Carlos Vicente para compor a
mesa na condição de conselheiro Municipal de Salvador. Silvio convida a facilitadora
Maria Auxiliadora Lobão para proceder à leitura da ata da sétima audiência do Plano.
Concluída a leitura da ata da audiência anterior, o Sr. Sílvio Pinheiro informa que foi
deliberado pela mesa que por se tratar de um sábado em que todos estavam
dedicando seu horário de lazer para discutir o plano, a audiência seria levada sem
intervalos para melhor rendimento dos trabalhos. Solicita a correção dos nomes dos
Vereadores: Alberto Braga, Eliel Souza e KIKI. O Sr. Henrique pede a palavra e
sugere que seja enviado posteriormente para o site as possíveis sugestões para
alteração da ata de forma a ganhar tempo. O Sr. Sílvio Pinheiro acata a sugestão e dá
seguimento com a apresentação da Sra. Tânia Scofield. Tânia destaca a importância
da leitura da ata, pois a mesma relembra pontos que estão nos relatórios de
diagnóstico e prognóstico, pois a visão de futuro é trabalhada a partir dos indicadores
que constam naqueles documentos e considera que facilita a compreensão, inclusive
dos que não estiveram presentes nas audiências anteriores, de que o trabalho tem
um encadeamento. Informa que a metodologia usada foi orientada pela Professora
Doutora Bete Loiola, da UFBA e que se trata de uma metodologia moderna em que
não se trabalha com hipóteses, mas com cenários baseados em indicadores
socioeconômicos, para se construir a visão de futuro. Definida a visão, são traçadas
as estratégias de desenvolvimento urbano, social e econômico que são os caminhos
para alcançá-la. Apresenta o quadro com os 4 cenários (tendencial, conservador,
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moderado e otimista), com projeções de indicadores de desemprego, crescimento
anual de produtividade, PIB absoluto e PIB per capita para cada um deles. Informa
que foi escolhido o cenário otimista, considerando que Salvador tem potencial para
melhorar seus indicadores num horizonte de 35 anos e porque no Brasil, hoje, muitas
capitais, inclusive cidades do Nordeste, já apresentam esses indicadores que
estamos projetando para 2049. Destaca que a cidade tem valores de IDH muito
dispersos, variando entre 0,58 chegando até 0,9 em algumas áreas, o que retrata a
desigualdade existente e que significa, por outro lado, a possibilidade de chegarmos a
um IDH de 1, se trabalharmos com investimentos, projetos e intervenções nas áreas
de menores IDH. Exemplifica que o Subúrbio tem os menores índices, não apenas de
IDH, mas os menores indicadores econômicos, sociais e urbanísticos da cidade, mas
que existem diferenças internas no próprio Subúrbio. Carl solicita que seja explicado
ao público o que é IDH. Tânia explica que o IDH é um índice formado por indicadores
de longevidade, renda e educação e informa que o que tem elevado nosso IDH é a
longevidade. Alguém complementa que IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano
e o IDHM é o municipal. Apresenta os indicadores econômicos, informando que o PIB
hoje é de R$ 47 milhões, o PIB per capita de pouco mais de R$ 14 mil e o
crescimento da produtividade de 0,8% e a taxa de desemprego de 14%. Em
referência aos urbanísticos apresenta os indicadores de domicílios com água
encanada que é de 93%, rede de esgoto 77%, coleta de lixo 96%, energia elétrica
99%. No que se refere ao índice de perda de água, que considera um ponto crítico,
salienta que é de 52% de perda na tubulação, não contabilizados os gatos e destaca
a necessidade de reestruturação para reduzir para no mínimo 25%. Relativamente à
rede de esgoto acredita que seja fácil chegar aos 100%, assim como no que respeita
à coleta de lixo e energia elétrica considerando os índices atuais de cobertura. O
cenário otimista prevê uma redução de 22% para 15% de uso do transporte individual,
com a priorização do transporte coletivo. Projeta a redução de 120 para 60 min de
tempo de viagem, mas particularmente considera tímida, principalmente quando se
associa à rede integrada de transporte e às diretrizes de desconcentração dos polos
geradores de emprego e serviços. Fala sobre o cálculo de demanda de habitação
considerando os programas existentes e quanto à regularização fundiária informa que
a meta é de 70%, considera complexo o processo, pois muitas ocupações estão em
áreas de particulares. Um presente solicita esclarecimento de como estão os
indicadores hoje para se estabelecer essas metas. Tânia esclarece a metodologia
para construção da projeção, informando que até hoje tudo que foi construído atendeu
40% da demanda e que a partir dos dados de demanda e da projeção de crescimento
populacional se chegou a esta meta. Sr. Gilson solicita alguns esclarecimentos
adicionais, mas o Sr. Sílvio Pinheiro solicita que seja dada continuidade e que sejam
anotadas as questões para serem efetuadas no final da apresentação. Sra. Tânia
continua o quadro com a visão do futuro. Ressalta que desde o início se tem uma
posição com relação ao futuro que é construir uma cidade menos desigual, mas viram
a necessidade de abrir mais a visão, como chegar a um território mais inclusivo e com
oportunidades. Cita cada um das diretrizes associadas ao território. Informa que este
é o conceito escolhido, associado a uma cidade menos desigual, uma cidade de
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oportunidades. Passa a falar do macrozoneamento que é a forma de trabalhar a
cidade e não deve ser entendido com uma divisão da cidade. A partir das macroáreas
é que se vai trabalhar as estratégias de desenvolvimento urbano, econômico e social
Em termos de zoneamento temos dois grandes zoneamentos em Salvador: o
macrozoneamento de conservação ambiental e o de ocupação urbana. A de
ocupação urbana também é subdividida, diferente do PDDU anterior e consideramos
a macroárea de urbanização consolidada, integração metropolitana, estruturação
urbana, de reestruturação da baía de Todos os Santos e de requalificação da borda
atlântica. Apresenta mapa das macrozonas anteriormente faladas, descrevendo cada
uma delas. Cita que o objetivo da macrozona de preservação ambiental é assegurar a
preservação dos ecossistemas, áreas de interesse ambiental, principalmente os
mananciais, como os da bacia do Cobre e de Ipitanga e promover o desenvolvimento
econômico e social sustentável do território e das comunidades. Fala sobre a
macroárea de integração metropolitana, que é uma nova macroárea e de sua
importância na relação de Salvador com a região metropolitana e intermunicipal. Ela
se configura ao longo dos dois principais eixos da cidade que são a BR-324 e a
avenida Paralela, onde há, já em construção os modais de transporte de alta
capacidade que são as linhas 1 e 2 do metrô, o que significa que há ali uma
reconfiguração e temos que trabalhar todo esse eixo considerando sua relação com
os municípios da RMS, articulando as relações intra-urbanas e também dentro de
Salvador. Cita que o miolo atualmente é segregado da borda e do centro da cidade.
Passa a colocar os objetivos nesta área: integração inter e intra-urbana e estrutura
também eixos viários importantes com a BR-324, a BA-526, a avenida Paralela
induzindo a uma transformação desse território, induzindo inclusive os grandes
equipamentos de abrangência metropolitana. E os objetivos específicos como a
integração dos modais do sistema de transporte urbano e metropolitanos, estímulo à
conformação de nova centralidade a partir da linha 1 do metrô, abertura da avenida
29 de março, a perspectiva de implantação de um modal de média capacidade na BA526 de articulação com o subúrbio. Indica a macroárea de urbanização consolidada,
onde a cidade é mais bem estruturada e que apresenta os melhores índices
urbanísticos e informa que a leitura feita dessa área também é a leitura da cidade
antiga e o objetivo é assegurar a vitalidade dessa macroárea através de política de
valorização da diversidade social e cultural, dos espaços urbanizados, do patrimônio.
A macroárea de estruturação urbana, chamada de miolo de Salvador, onde existem
indicadores muito baixos e áreas com densidade muito baixa, a topografia bastante
acidentada, onde se verifica pouca conectividade interna e com a cidade, pouca
articulação viária, o que tem rebatimentos sobre a questão do transporte urbano.
Então é promover a estruturação do território, considerando que essa ocupação é
mais recente, datada da década de 1970, com a implantação dos conjuntos
habitacionais e a partir daí ocorreu uma ocupação natural. Continua falando sobre a
implantação de vias transversais como a 29 de março e a finalização da Gal Costa e
sua integração com todo o Miolo, evitando serem apenas vias de passagem. Devem
ser vias de transporte de média capacidade para articular com a avenida Paralela e a
BR-324, ao metrô de alta capacidade. Esclarece que média capacidade é VLT e BRT
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e que baixa capacidade é o ônibus. O objetivo maior é conectar o miolo à cidade. A
macroárea de reestruturação da borda da BTS, a diferença é que quando se fala em
reestruturar é porque entende-se que em algum momento ela já teve uma qualidade
urbanística. Essa é a diferença entre a borda da BTS e o Miolo. Embora em termos de
indicadores o Miolo tem os indicadores mais baixos da cidade, mas em termos dos
ZEIS, que são as áreas de especial interesse social, de assentamentos precários, no
caso da borda da BTS essas áreas representam 66% desse território e aí estão os
indicadores mais baixos de renda, de escolaridade etc. Então do conjunto das
macroáreas ela representa os maiores problemas, as maiores carências de Salvador,
Por outro lado, tem a borda da baía de todos os Santos com seu valor ambiental,
valor urbanístico, valor econômico e social. Por fim indica a representação da borda
atlântica, que inicia em Amaralina, já que a macroárea consolidada foi considerada a
cidade antiga que vai até o Rio Vermelho. Salienta que dentro de cada macro área
existem diferenciações, embora se agrupe com base em algumas características
comuns, depois se trabalha na subdivisão dessas macroáreas. Silvio Pinheiro passa a
descrever o quadro que apresenta a população por área. Explica o adensamento. A
área de integração metropolitana representa 33% do total de área município. A de
urbanização consolidada, 20%, a macroárea de estruturação urbana, 23%, a de
reestruturação da borda BTS 12%, e a macroárea de requalificação da borda atlântica
11%. Quanto a população existem áreas mais adensadas do que outras. A
macroárea de integração metropolitana em que pese representar 33% da área do
município, só representa 13% da população, o que reflete uma ocupação muito baixa
de 4,2 habitantes, enquanto que a área de urbanização consolidada que corresponde
a 20%, tem 35% da população o que representa uma densidade muito superior. A
macroárea de estruturação urbana tem área correspondente a 23% com população
de 25%, uma densidade de 11.960 pessoas por quilômetro quadrado, na área de
reestruturação da BTS se tem 12% de área com 20% de população, que corresponde
a 17.787 pessoas/km² e na de requalificação da borda atlântica que representa 11%
da área e a população de 8%, ou seja uma densidade de 7.757 habitantes por km².
Com relação às ZEIS 12% do território da macroárea de integração metropolitana é
ocupado por ZEIS, da macroárea de urbanização consolidada, 23% é ocupado com
ZEIS, da macroárea de estruturação urbana 33%, na macroárea de reestruturação da
BTS 66% e na macroárea de requalificação da borda atlântica, 10% ocupado por
ZEIS. Tânia retoma e explica a metodologia em relação ao trabalho a partir de
cenários, construindo as estratégias que são o caminho para a realização e, num
segundo momento desce ao nível de projetos, ações ou programas para viabilizar
estas estratégias. Silvio Pinheiro agradece a presença dos vereadores Vado
Malassombrado e Gilmar Santiago, e de Raimundo Pereira (subprefeito da BarraPituba). Tânia retoma, citando a importância da dinamização e o desenvolvimento das
centralidades secundárias em alguns bairros, como Liberdade, Ribeira, Cajazeiras
Itapuã, como também, a criação de uma nova centralidade em Águas Claras
considerando o final da linha 1 do metrô, a interseção com a BA-528, a avenida 29 de
março e o hospital do subúrbio, vai haver uma polarização naquele centro e há a
necessidade de um estímulo, importante tanto para o subúrbio como para o miolo,
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para descentralizar tirando o foco dos polos do Iguatemi e do centro tradicional,
criando novo polo gerador de empregos e serviços. Passa a falar da importância da
integração metropolitana, da av. Paralela e BR 324. Destaca a diferença entre o miolo
e a ponta de salvador, sobre a visão da disponibilidade de vias. Cita vias que estão
sendo construídas, como a ligação Pirajá – Lobato, esta articulação deve ter uma
integração VLT da calçada com articulação interna. Em relação a borda atlântica,
relata a necessidade do balanceamento entre usos residenciais e não residenciais.
Afirma que é preciso construir a rede integrada do transporte coletivo com
capilaridade, conforme o quadro apresenta. Cita a necessidade do aumento
conectividade viária em regiões como: Patamares, Pituaçu, Jaguaribe e Piatã. Coloca
como fundamental o sistema de micro acessibilidade, em decorrência da nossa
topografia, dando especial atenção ao subúrbio e o miolo. Cita o exemplo da avenida
Bonocô e sua integração da cumeada. Exemplifica a micro acessibilidade com o uso
de elevadores, escadas rolantes, teleféricos e planos inclinados. Afirma que a rede de
ciclovia deve estar articulada com as estações de metrô e BRT. Evidencia que os
equipamentos de saúde, lazer e cultura estão concentrados no centro. Destaca a
necessidade de inserção das ilhas que estão à margem da cidade ao ponto de
estarem ligadas a outros municípios. Cita o exemplo de Valéria que tem algumas
industrias citado na reunião do conselho das cidades e a importância da valorização
dos espaços públicos naturais, como Parque de Pituaçu, Parque São Bartolomeu.
Observou, finalizando, sobre as novas delimitações que não estavam previstos no
PDDU, como Vale Encantado e Vale do Cabrito. Carl, do Participa Salvador, informa
que o grupo vai entregar alguns trabalhos do texto de hoje e uma avaliação do
professor Alcoforado. Questiona como vão ser dadas as respostas aos
questionamentos realizados? Pede saber qual é o TR em vigor? Pede informação
sobre qual produto se refere o presente trabalho. Questiona que a unidade legal
deveria ter dados por prefeitura bairro ou RA. Pergunta qual é o indicador que vai ser
usado para estabelecer as medições, pois os apresentados não refletem as
necessidades das oficinas. Silvio Pinheiro informa que recebeu o relatório de
Fernando Alcoforado, acrescenta que a metodologia foi desenvolvida pela Beth
Loyola e pelo Bruno Oliva. Passa a descrever o que contém o relatório. Carl diz que
este não é o relatório. Esclarece que os dados das oficinas estão presentes e
disponíveis e estão refletidos nos relatórios. Tânia fala sobre o padrão de qualidade
da professora Inaiá e do professor Gilberto Coso que foi usado. Informa que na
audiência anterior foi utilizado indicadores de 2000 e 2010 para entender uma série
de componentes. Esclarece que o IBGE mudou a metodologia gerando
inconsistência, continua informando que o professor Gilberto adequou a metodologia
para esta realidade. Lembra que deve levar a questão dos bairros de Salvador para
regulamentação no PDDU. Lembra que está trabalhando por unidades menores. Já
nos mapas se trabalha com manchas no padrão tal, mas vai ser utilizada a
metodologia do observatório da metrópole. Bruno Oliva esclarece os aspectos e
questões do relatório. Entende que todos aspectos estão abordados no conjunto dos
relatórios. Daniel Molina, no IAB do fórum A Cidade é Nossa, diz que o cenário muda,
conta o histórico e diz que o turismo deve ter um capítulo. Afirma que o Plano de 2049
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deve envolver todos atores e nem todos estão. Joaquim Laranjeiras, agradece que foi
citado o dia de luta das pessoas com deficiência. Aborda da mobilidade sobre a visão
da autonomia. Cita que para idosos e pessoas com deficiência a questão é na
dimensão de centímetros, pois elas fazem diferença. Cita o exemplo que pegou o
transporte com a mãe de 87 anos e observou a falta de adequação do piso, da rampa
sem anteparo. Cita que todas interferências foram feitas ao redor do Iguatemi
precisam ser refeitas. A questão da ocupação irregular e seu efeito. Maria Fernanda,
advogada do participa salvador, questiona a questão da audiência que iria falar
produto p4.1? Se será cancelada ou adiada. Silvio Pinheiro esclarece que a audiência
por decisão da coordenação técnica e consultores foi cancelada, pois seria efetuada a
apenas a análise da legislação passada. Portanto a nova audiência será feita para a
nova proposta e incluirá a análise da legislação anterior. Informa que foram
publicados os documentos. Sr. Joaquim Laranjeiras solicita que a minuta seja
disponibilizada em fonte ampliada. Silvio Pinheiro informa que será disponibilizada e a
sugestão será acatada. Tânia fala do estudo da professora Lúcia Aquino sobre o
turismo de salvador que será publicado e que será utilizado. Em relação à questão
das pessoas com baixa mobilidade informa que será incluída um tópico especifico
sobre as questões levantadas por Joaquim. Arilma Borges, informa que condigo
jurídico indica que deve ter participação popular, que o Oficio 19 solicita desmarcação
das audiências seguintes, pois os estudos técnicos não foram concluídos. Diversos
produtos não foram entregues. Pergunta como foi marcada a 10, 11,12 e 13 sem
marcar a 9ª? Pablo, professor IFB, apresenta proposta da sociedade civil seguindo
modelo de SP, disponibilizando 10% do fundurb para ciclovia. A ideia é garantir que
sejam disponibilizados recursos independentemente da gestão. Cita os números de
mortes e o impacto. Diz que o projeto não apresenta interligação entre as áreas e eu
são redes independentes. Cita o exemplo de que 22/9 dia mundial sem carro e que
não há nenhuma ação da prefeitura. Mostra abaixo assinado que conta com 600
assinaturas com apoio de associações de ciclistas de outras cidades e do professor
Juan Moreno da UFBa. Questiona o modelo da cidade, incluindo a velocidade que
não é recomendada pela organização de saúde. Silvio pinheiro, lembra que já havia
esclarecido o assunto da numeração das audiências. Não haverá adiamento e será
elaborada e publicada errata. Entende que os estudos foram publicados e tem
elementos suficientes para serem debatidas. Lembra que o site está disponível, que a
câmara ainda vai ter o tempo suficiente para debater também com a sociedade civil.
Ressalta que os documentos foram construídos ao longo de 13 meses com todos os
presentes. A minuta, portanto, está pronta para o debate. Em relação ao
direcionamento de determinado percentual do Fundurb, entende como uma ideia
importante. Fala dos investimentos realizados pela prefeitura atual. Entende que é
possível e deve avaliar juntamente com a secretaria da fazenda. Estarão previstos
direcionamento para ciclovia, ciclofaixa e acessibilidade. Pablo esclarece que
ministrou os cursos e que sofreu acidente e que deve ter a necessidade de comprar a
briga pela vida. Tânia, entende que não tem carência, nem necessidade para incluir
algum documento para o planejamento da cidade, fala isso com competência,
propriedade e principalmente com responsabilidade. Yuri, morador da boca do rio, cita
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a convocatória e não há assunto sobre o bairro, fala sobre a questão do tempo
perdido na leitura da ata, que foi de uma 1 hora, fala sobre a necessidade do plano
macro, mas temos que 14% desempregados, mas devemos tratar já os problemas
que temos hoje. Cita a apresentação feita de que não havia consistência no conteúdo.
Fala do descaso dos governantes com a Boca do Rio. Questiona a acessibilidade no
entorno do restaurante Tchê picanha. Entende dos problemas de 2049, mas pede
atenção dos problemas de 2015. Wilson Costa, do Viva Mais Salvador, fala da
questão do lixo, questiona o contrato atual, aborda a educação ambiental e a coleta
seletiva. Propôs a criação da liga da limpeza e pede o apoio de dr. André. Cita que
46% do lixo de salvador pode ser reciclável. Manoel Conrado, sindicato de reciclagem
e do viva salvador, percebe a degradação permanente da cidade, fala que a politica
de quotas deve ser permanente, observa que tiveram 13 vereadores e 3 somente
apareceram. Propõe que seja elaborado um seminário com a participação das
universidades, e cobra a participação dos vereadores. Cita as informações divulgadas
na mídia sobre o que ocorreu na aprovação no último PDDU. Sugere que sejam
discutidas e colocadas em prática as ações de reciclagem. Silvio esclarece que a
câmara tem participado e trabalhado em prol da cidade independentemente de
partido. Esclarece também que eles buscam construir projetos em prol da cidade. Não
gosta de tomar como verdade tudo que sai nos meios de comunicação. Cita que a
câmara dará continuidade com o processo. Cita que conversou na presente data com
o Gilmar Santiago com as preocupações dele. Em relação a leitura da ata entende e
esclarece que está previsto no regimento. Esclarece as ações que foram feitas sobre
na Boca do Rio. Secretário André passa a esclarecer sobre a reciclagem. Fala do
apoio da Câmara em PL recente. Esclarece que a Prefeitura está estudando o novo
modelo para a coleta, transporte e manuseio de resíduo de salvador, concordando
que poderá ser PPP, portanto será mais moderno. Lembra que a nova lei impõe que o
que o empreendedor que gere mais 200 litros deve pagar pela coleta. Porém,
continua, se eles fizerem ações para reduzir a quantidade, a coleta retorna a ser paga
pela prefeitura. Cita as ações para coleta seletiva nos bairros e dos R$ 32 milhões
estão sendo pedidos no BNDES. Vereador, Gilmar Santiago, respondendo ao sr.
Conrado, entende que a câmara não cumpriu o seu papel no PDDU anterior e acha
importante que a sociedade civil organizada fiscalize as ações do legislativo e do
executivo. Informa que conversou com Sílvio sobre as preocupações em questões
como a base de informações. Lembra que, no PDDU anterior, votou contra e acha
que o atual modelo de participação popular ainda não foi resolvido. Esclarece que os
planos anteriores não atendiam os interesses da população e sim do mercado
imobiliário. Esclarece que serão realizadas audiências pela Câmara, inclusive nos
bairros. Em relação a lei, recentemente aprovada, salienta que propôs emenda, com a
qual passa a ser obrigado o ensino de educação ambiental. Acha deve ser feita uma
revisão da lei orgânica do município de forma que esteja em sintonia com os demais
documentos. Henrique, aborda a questão do lixo principalmente sobre o enfoque dos
pobres. Aborda vários exemplos de micro acessibilidade como em Cajazeiras. Em
relação a mobilidade deve incluir a hidroviária, com por exemplo ligação São Tomé de
Paripe e Barra. Sílvio sugere que hajam pedidos de inscrição até 13:15h. Sol, de
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Cassange, APA, pede olhar incisivo sobre Cassange, esclarece que existe sim
participação popular, durante este e outros projetos. Sugere que as áreas acadêmicas
participem mais. Cita Ana Fernandes, dizendo que fala com ela pedindo a
participação dos alunos. Cita que ocorreu negligência por parte do Governo do Estado
para o vetor Ipitanga. Pede que o secretário André faça uma visita ao local mostrando
o desmatamento. Propõe a inserção do vetor urbanístico Ipitanga. Beth Loyola,
professora da UFBA, agradece a participação, e destaca a necessidade de recompor
o conceito do relatório, aborda o questionamento sobre os documentos. Resgata a
metodologia e a divisão do trabalho e do relatório, descrevendo os indicadores como
síntese e vincula os mesmos aos trabalhos realizados nas oficinas. Exemplificou o a
recorrência do tema transporte. Reafirma que os indicadores são macro, esclarece
que os projetos serão desdobrados. Entende que os projetos devem ser associados a
discussão com os bairros e deve ter o arcabouço legal do PDDU para. André fala que
conhece Cassange e afirma que as atividades da secretaria o leva, necessariamente,
aos bairros. Se dispõe a estar presente em Cassange. Esclarece que todos os
pedidos de licenciamento devem seguir a lei federal da mata atlântica. Marcelo
Menezes, condomínio Monsenhor Aires, com foco na poluição sonora, diz que
apresentará texto sobre analise das leis que foi feito pelo condomínio. Questiona
quais serão os instrumentos urbanísticos lidar com a poluição sonora do metrô, do
VLT e. do BRT. Gostaria de obter o retorno de que 1/3 das oficinas citou a poluição,
mas não foi incorporado. Flora, aborda todos os problemas associados com O Minha
Casa, Minha Vida, que as casas podem ser invadidas. Casas prontas sem
saneamento e deve ser feito rapidamente. Gostaria de salientar que Cassange é uma
solução, que é um eixo que não está previsto. Ressalta que ela pode ser a grande
ecovila que Salvador pode ter. Maria Helena, moradora de Cajazeira, traz várias
demandas, como passeios públicos inadequados, poluição sonora gerando conflitos,
segurança pública. Sugere criação de abrigos para retirada dos moradores de rua.
Silvio Pinheiro, aborda o assunto poluição sonora informa que a lei aprovada
recentemente incluiu inserções sobre a mesma. O habite-se do empreendimento de
Coração de Maria só será dado com as ligações da Embasa. Em relação à poluição
sonora, lembra que é um assunto que está sob a gestão da Sucom e que ocorrem
1800 atendimentos mensais. Karl, questiona como elemento grave o sistema de
monitoramento por indicadores da cidade. Cita que projetos de outras esferas não
foram analisados, diz que também não encontrou a contribuição da câmara no site,
diz que necessita dos dados numéricos para poderem analisar os relatórios com mais
profundidade. Frank Cerqueira, morador de Pituaçu, sugere que cada via ou rua deva
ser arborizada, de forma a pensar no ar que respiramos. A lagoa do parque está
poluída. Entende que 2049 não haverá mais parque. Daniel Colina, cita que no Chile
não há problema de moradia, que 66% das ZEIS está no subúrbio ferroviário. Aborda
a importância da necessidade do sistema integrado de micro acessibilidade. Felipe
faz referência às áreas verdes, como foi constatado pela sra. Tânia, que a Paralela
perdeu 240 HEC nos últimos anos. Afirma que o plano deveria criar uma quota
ambiental em relação ao perímetro do município. Se reporta a questão da integração
das ciclofaixas. Questiona se a prefeitura vai entender a bicicleta como meio de lazer
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ou transporte. Joaquim, questiona a divulgação sobre o evento, pois está disponível
os interpretes de libras, mas eles não estão presentes. Sugere a criação do PDDU em
braile, assim como o site. Relembra os aspectos abordados anteriormente de
mobilidade, exemplificando novamente os exemplos do Iguatemi. Silvio Pinheiro,
informa que Salvador tinha carência de dados e de gestão e que os funcionários
estavam desmotivados. Informa que tem um entendimento de fortalecer a FMLF como
órgão centralizador destes dados, tornando-se o órgão de planejamento, da
manutenção dos dados e da gestão do Plano 500. Informa que recebe como
contribuições os dados de Daniel e Karl. Diz que deve ser estudado a questão de cota
ambiental. Solicita que se tiverem exemplos de outras cidades que sejam enviados.
Agradece a ideia e informa que irá verificar a questão do site em braile. Lembra que o
estudo de mobilidade estará vinculado ao PDDU. Tânia, apresenta o mapa de Mata
Atlântica. Esclarece que a ideia não é ciclovia de lazer e que está sendo feita na orla
em função da requalificação. Está sendo reduzida uma linha de rolamento na Barra
para ciclovia. Está planejada a ciclovia da suburbana. Ressalta a perda do parque
linear da Paralela. Silvio, esclarece que na av. Magalhães Neto foi feita para pista de
treinamento. Alexinaldo Moraes, observa que está discutindo Salvador 2049. Fala do
histórico do plano de urbanismo de Itapagipe. Cita vários exemplos que estão
vinculados, na verdade, à educação. Como lixo nas ruas, ligação irregular de esgoto.
Ressalta da importância da discussão das questões urgentes, de Salvador 2015 e
2016. Adalberto, parabeniza a gestão da Prefeitura, fala da questão que o pilar que a
justiça deve ser provocada e é onerosa. Gostaria de o autor da denúncia fosse
valorizado e gostaria que fosse contemplado isso. Como morado da Boca do Rio
gostaria que fosse revisto o fato do bairro só ter duas entradas e saídas. Informa
sobre os projetos sociais que estão criando localmente. Martins, presidente da
associação Logos, saúda as comunidades, sugere que haja ensino de libras nas
escolas. Fala dos problemas recorrentes, como a questão nos sistemas de saúde,
pois a médica não consegue entender. Fala que as luminárias estão caindo, gerando
risco para as crianças. Ilma, pede que o município faça publicidade dos estudos que
estão servindo de base para o PDDA / LOUS e esclareça o fato de que alguns
produtos estão sendo nominados de forma diferente do TR. Karl, fala da medida
provisória 91 que viabiliza a municipalização da área de marinha. Deve identificar a
capacidade de investimento do município para poder atender as metas. Henrique,
pede para voltar a visão de futuro, informa que teve acesso visual que havia pedidos
para criação de projetos para implantação de prédios residenciais na área do antigo
Aeroclube. Segundo ele, foram solicitadas a criação de marcos modernos para
Salvador. Silvio Pinheiro, informa que gostaria ocorressem de verdade, mas informa
que o ambiente econômico não permite. O prefeito deve dar continuidade a
finalização do parque caso a empresa privada não consiga dar a continuidade.
Informa que, conforme legislação, Odebrecht fez manifesto de interesse privado
disponibilizando projetos que foram passados para FIPE. Lembra que neste processo
que agora discute o futuro, já passou pela discussão dos problemas atuais e do dia a
dia. Lembra que todos os produtos estão no site. Em relação a medida provisória,
informa que a procuradoria está analisando. Esclarece que algumas perguntas podem
9

não ter respostas no momento da audiência. Em relação ao orçamento dos projetos
eles devem vir detalhados no plano final de Salvador 500 e dependem inclusive da
aprovação do PDDU. Felipe, retoma, afirmando que ciclovia para lazer e esporte são
importantes, mas não devem ser colocadas na frente de ciclovia para transporte para
trabalho. Questiona o qual projeto tem-se pra Salvador, quando se prioriza o carro, já
que apenas 22% das viagens. Sugere que corredores verdes como a Vitória deveriam
ser mais presentes, podendo ser ampliados para a Manuel Dias da Silva, por
exemplo. Falou da questão da alimentação, devendo-se ser prevista assim como
ocorrem em Belo horizonte. Érica, gostaria de entender a proposta de se ter mais
áreas verdes dentro do projeto, já que os projetos estão reduzindo as mesmas. Já em
relação à mobilidade, sabe que a premissa é aumentar em 350 km de ciclovia.
Entende que compartilhar ciclofaixa deve vir com redução de velocidade e melhor
sinalização. Beth Loyola, informa que a proposta do PDDU está no site. Sugere que
as pessoas revisem os documentos presentes, incluindo as oficinas de bairros para
poderem identificar possíveis lacunas. Silvio Pinheiro, cita Constituição Federal
demonstrando que lazer e transporte estão no mesmo patamar. Esclarece,
exemplificando a questão de priorização que cada governante tem. Cita que após o
período na gestão, pode ter alternância de poder. Agradece a presença de todos
citando que são 5 horas de trabalho, agradece também ao vereador Gilmar Santiago
que foi o primeiro a chegar, e pede o apoio dele. 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, 19 de setembro de 2015.
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