ATA DA 16ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO SALVADOR 500. REALIZADA EM
19/03/2016 NO AUDITÓRIO DO SÃO SALVADOR HOTEL.

Ao décimo nono dia do mês de março do ano de 2016, realizou-se, no auditório do
São Salvador Hotel, a décima sexta 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, o rito previsto no edital e no regimento aprovado das audiências públicas, e
que se trata da segunda audiência pública a tratar da Louos. Passa a apresentar os
membros da mesa: Juliana Paes, urbanista, e Fernando Teixeira, arquiteto, ambos da
equipe da Prefeitura Municipal que coordena o Projeto Salvador 500. Solicita a
presença de algum membro do Conselho. O senhor José Saraiva apresenta-se para
completar a mesa. Sílvio submete à plenária proposta de alteração de procedimentos
com relação à leitura das atas das audiências, seguindo a experiência exitosa da
Câmara, ficando definido que, a partir das 15ª e 16ª audiências, será lida apenas a
súmula, de modo assegurar mais tempo para os debates e discussões. Sílvio explica
que a Louos é o rebatimento, no território, de todas as estratégias e diretrizes do
PDDU, por isso, em paralelo será tratada a Louos, cuja minuta, informa, está em fase
de conclusão por parte dos técnicos da Prefeitura. Assim que estiver pronta será
publicada e levada à discussão, que será feita em blocos temáticos. Ressalta que a
chamada para participação na presente audiência foi feita de diversas formas, como
rádio, outdoor, redes sociais, dentre outros. Destaca que todos os vereadores e
membros do Conselho Municipal foram formalmente convidados. Acrescenta que
todos os vídeos e áudios das audiências são disponibilizados no site do Plano
Salvador 500. Esclarece que a ata da audiência anterior será lida na 17ª audiência,
devido ao pequeno interstício entre elas. A urbanista Juliana Paes passa a apresentar
a Proposta de Mapa do Zoneamento – Louos. Após a apresentação, Silvio Pinheiro
franqueia a palavra aos membros da mesa, seguindo a participação do público. Abrese o debate, cuja íntegra está gravada em áudio e vídeo e pode ser acessada no site
www.plano500.salvador.ba.gov.br. Após o debate, Silvio Pinheiro encerra a 16ª
Audiência Pública do Plano Salvador 500, PDDU e Louos, totalizando três horas e
trinta minutos de evento.
Integram a presente ata, o vídeo e o anexo com o inteiro teor da transcrição.
Salvador, 19 de março de 2016.
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