ATA DA 15ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO SALVADOR 500. REALIZADA EM
17/03/2016 NO CENTRO CULTURAL DA CÂMARA.

Ao décimo sétimo dia do mês de março do ano de 2016, realizou-se, no Centro de
Cultura da Câmara de Salvador, a décima quinta Audiência Pública do Plano Salvador
500, PDDU e Louos, com início às 9 horas, conforme Edital de Convocação publicado
no Diário Oficial do Município do Salvador, em 02/03/2016, página 25. A presente Ata
destaca os principais pontos da referida audiência. Compõe esta Ata a íntegra da
gravação audiovisual, disponibilizada no site www.plano500.salvador.ba.gov.br. O
secretário Municipal de Urbanismo, Sílvio Pinheiro, abre a audiência e informa os
objetivos da mesma, bem como o rito previsto no edital e no regimento aprovado das
audiências públicas. Ele informa que esta abre um novo ciclo de discussões sobre o
planejamento urbano, notadamente a discussão da minuta da Lei de Ordenamento do
Uso e Ocupação do Solo - Louos. Lembra, ainda, que a citada audiência tem como
pauta discutir especificamente o Mapa de Zoneamento que foi retirado do Plano
Diretor e incluído na Louos. Enfatiza que, cumprindo a lei e o regimento, esta
audiência foi convocada pelo Diário Oficial e divulgada por diversos meios, como
jornais, rádio, outdoors e internet. Passa a apresentar os integrantes da mesa: Juliana
Paes, urbanista, e Fernando Teixeira, arquiteto. Convida para compor a mesa o
urbanista Fagner Dantas, representando a Fundação Mário Leal Ferreira, e justifica a
ausência de Tânia Scofield, por estar participando de evento do Banco Mundial.
Convida também a facilitadora Maria Auxiliadora Lobão e solicita a presença de algum
membro do Conselho Municipal. O Sr. Henrique Barreiros se apresenta e passa a
fazer parte da mesa. Juliana Paes apresenta a Proposta de Mapa do Zoneamento da
Louos. Após a apresentação, Silvio Pinheiro franqueia a palavra aos membros da
mesa, seguindo a participação do público. Abre-se o debate, cuja íntegra está
gravada
em
áudio
e
vídeo
e
pode
ser
acessada
no
site
www.plano500.salvador.ba.gov.br. O inteiro teor do debate pode ser acessado no
vídeo. Foram feitos blocos de três a cinco intervenções, seguidas da explanação da
mesa. Sílvio Pinheiro encerra a audiência pública aproximadamente às 13h30,
totalizando quatro horas e vinte e seis minutos de evento.
Integram a presente ata, o vídeo e o anexo com o inteiro teor da transcrição.
Salvador, 17 de março de 2016.
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