Aditamento à Ata da 2ª Audiência Pública realizada em 15 de abril de 2015

Ao décimo quinto dia do mês de abril de 2015, realizou-se, no Teatro da Casa do
Comércio, a segunda Audiência Pública do Plano Salvador 500. A audiência foi aberta
pelo Secretário de Urbanismo, Senhor Silvio Pinheiro, que presidiu a mesa e realizou a
apresentação da pauta do dia que incluía: a leitura e aprovação da ata da primeira
Audiência Pública do Plano Salvador 500; apresentação para aprovação do texto final
do Regimento Interno para a Realização das Audiências Públicas do Plano Salvador
500, do PDDU e da LOUOS; a devolutiva dos trabalhos realizados no 1º Ciclo das
Oficinas de Bairros; a apresentação do novo cronograma de trabalho e os debates.
Silvio Pinheiro apresentou também a facilitadora dos trabalhos, Senhora Maria
Auxiliadora Lobão, o secretário executivo, Senhor Fagner Dantas e a relatora, Senhora
Paula Vianna. A participante Taís pediu a palavra para colocar as circunstâncias do dia,
que incluem paralização de ônibus, de bancários e manifestações sendo organizada em
todo o país. Considerou que muitos interessados não conseguiram chegar ao evento e
solicitou que a audiência fosse adiada alegando falta de legitimidade da audiência por
falta de quórum e representatividade. Silvio Pinheiro esclareceu que a audiência seria
mantida em razão de terem sido cumpridos todos os ritos de convocação, com prazo
suficiente e por respeito as pessoas presentes e orientou para o prosseguimento dos
trabalhos. A ata da primeira Audiência Pública é lida pela facilitadora Maria Auxiliadora
Lobão. Outra participante, pediu questão de ordem e questionou a legitimidade da ata
apresentada pontuando que tinha contribuições a ata apresentada. Maria Auxiliadora
esclarece que a ata é um documento único, que não tem parágrafos, e propõe fazer
toda a leitura solicitando aos participantes deixarem para fazer suas observações no
final e assim prossegue com a leitura da ata. Após leitura completa, a cidadã que não
se identificou pediu que se reconsiderasse o adiamento da audiência. Ela elogiou a
iniciativa, reconhecendo o empenho da prefeitura, mas solicitou a consideração de
adiar-se o evento. Silvio Pinheiro colocou que a audiência será mantida. Outra cidadã
apontou o motivo pelo qual as pessoas não conseguiram se fazer presentes e diz que
contaram menos de 50 participantes, além de notar a ausência de movimentos de bairro.
Assim, mais uma vez insistiu-se no adiamento e em uma melhor divulgação. Sugeriuse também a alteração da ata, alegando a não contemplação de alguns pontos. Silvio
Pinheiro mais uma vez explicou que a audiência seria mantida em respeito aos
presentes e apontou a presença de algumas representatividades, salientando a
viabilidade de sua realização e solicitou que fossem apresentadas as contribuições
referentes a ata. Outra cidadã disse não acreditar nesta Audiência Pública pois o
assunto tratado interessa mais justamente aos que se encontram ausentes. Além disso,
ela coloca que o Regimento não pode ser considerado ‘final’ pois o publicado no site
não está aprovado. Foram solicitados mais espaços de debate dentro da pauta, com
mais momentos de intervenção no decorrer do evento. Outro cidadão questionou a
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IX de retorno da SUCOM em relação a esclarecimentos solicitados sobre produtos do
Plano Salvador 500 e o Cronograma. Participantes do movimento Participa Salvador
comentaram sobre material que vem sendo produzido pela entidade em paralelo com
as ações da Prefeitura e salientaram que esses documentos são disponibilizados à
Prefeitura com o intuito de auxiliar os trabalhos e a discussão. Documentos foram
encaminhados ao Secretário executivo e acolhido como contribuições. Contudo, quatro
representantes do movimento se retiraram da audiência, como forma de protesto,
alegando que a discussão merecia maior representatividade. O cidadão Henrique,
representando o CAU Bahia, reconhece a iniciativa da Prefeitura, mas coloca que

mesmo já tendo questionado o trabalho do movimento Participa Salvador, reitera que
eles têm feito um trabalho altamente representativo. Concorda que os textos devem ser
discutidos antes de aprovados e disse estar do lado da Prefeitura e empenhado em
colaborar, citando IAB, CAU, Sindicato de Arquitetos, porém deve-se considerar a greve
e as circunstâncias do dia que impossibilitaram maior representatividade. O mesmo
participante pediu então que o conteúdo completo da última audiência fosse incorporado
à Ata, que parece editada e não conter pontos da discussão. Silvio Pinheiro defendeu
que a grande maioria das contribuições da última audiência foram acatadas e
contempladas. Listou as representatividades presentes e disse haver condições de
trabalho. O cidadão Carl, representando o IAB, pede a palavra e diz discordar do
Secretário Silvio Pinheiro, pois três itens colocados na primeira audiência não estão
contemplados claramente na ata. Solicita esclarecimento dos conceitos envolvidos no
Plano Salvador 500, PDDU e LOUOS e seus produtos finais. Ele considera esta
Audiência um evento extra, de retorno da outra audiência, onde dever-se-ia abordar
esses assuntos. Tania Scofield defende que a Ata inclui, pelo que ela se recorda, tudo
que aconteceu na última audiência. Ela relembrou a pauta da 1ª audiência e que pela
intensa discussão, não se pôde fechar todos os assuntos. Defendeu que as idas e
vindas são parte do processo participativo. Tania lembrou que a linguagem técnica pode
ter atrapalhado a compreensão e disse que este assunto sobre as diferenças entre
PDDU, LOUOS e Salvador 500 merece um fórum específico. Ela defende que esse não
é um assunto para ser tratado na audiência. Ela disse que o Termo de Referência não
foi publicado na época da outra audiência por ainda não estar pronto, mas que está bem
detalhado. Silvio Pinheiro pede para que Maria Auxiliadora siga com a leitura do
Regimento. Maria Auxiliadora prossegue com a leitura. Cidadão Carl sugere alteração
ao Regimento: Definir o que é audiência pública e que tipo de tema aborda e pede que
o documento seja votado. Além disso, ele diz que o documento poderia ser elaborado
digitalmente através de contribuições via internet e que isso poderia ter adiantado
bastante o processo de aprovação. A deliberação poderia ser feita digitalmente antes
da audiência e já ter ciência da posição da Prefeitura sobre o que foi absorvido. Júlio,
do Participa Salvador, aponta que apesar de muitas colaborações incorporadas, o
movimento ainda tem algumas reinvindicações e relaciona: Mínimo de 20 dias antes dos
eventos para contribuir com os documentos; Melhoramentos no site para viabilizar essas
ações; Documentos no site não podem estar abertos apenas para sugestões ou
duvidas, mas também críticas; Divulgação utilizando ‘comunicação em massa’ significa
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utilizar tv e rádio e não se vê esse tipo de comunicação; Não está garantido o registro
em vídeo na íntegra de todos os eventos; Deveria estar claro que participantes incluem
a mesa e que as mesmas regras se apliquem a ela; Ampliação da mesa com membros
da plenária e mais um vereador; Mesa diretora deve justificar as sugestões não
acolhidas; No fim, todos os acordos devem constar na ata. Silvio Pinheiro defendeu que
o vídeo divulgado está na íntegra, apesar de um problema técnico que resultou em um
corte. Lembrou que o regimento interno não pode violar demais direitos. A mesa já
incorpora diferentes segmentos. Quanto à publicidade, esta ocorreu da mesma forma
que a outra audiência, que alcançou 700 inscrições. Usar TV não é usual, mas caso se
demonstre necessário, a forma de divulgação pode ser revista. O site está
constantemente sendo aprimorado, apesar de diversas limitações tecnológicas. Tânia
concorda com Carl e diz que daqui para frente a discussão ficará mais ampla e que os
documentos podem ser disponibilizados com mais antecedência. Júlio respondeu que
é natural que a primeira mobilização em torno do tema PDDU tenha sido maior, pois
todos estavam aguardando por isso, mas que hoje parece não ter funcionado muito.
Cidadão José Nivaldo, representante da FETRACOM e SITRACOM e membro do

Conselho Municipal de Salvador, foi convidado a integrar a mesa depois de pedir a
palavra. Ele disse que acompanhou as críticas colocadas e lembrou que na última
segunda-feira foi votado como será o funcionamento das comissões que discutirão o
PDDU. Ele citou que a 2ª audiência não está com o Conselho presente. O regimento
não determina quantas audiências serão feitas e que o processo parece atropelado.
Henrique do CAU diz que não se lembra de ter sido pauta da reunião do Conselho da
Cidade escolher um representante para a mesa. Ele aponta que estudos são
necessários, como colocado por Tania, mas essa decisão teria de ser feita com o
conselho. Informa que foi retirado o caráter de fiscalização e deliberação do conselho
da cidade, e questionou qual seria sua finalidade. Ele se opôs a propostas prontas por
mais competentes que sejam. Silvio Pinheiro agradece a presença da promotora
Hortênsia do Ministério Público. Carl salientou que a gravação é parte da ata de
qualquer audiência pública. Salientou ainda que toda contribuição no site oficial deve
ser automaticamente parte dos resultados de uma audiência pública, assim, o site seria
uma audiência pública. O Coordenador Geral do Plano, Silvio Pinheiro, acolheu a
contribuição de Carl sobre os vídeos e áudios das audiências serem parte integrante
das atas, já devendo ficar registrado na presente ata que os registros audiovisuais são
parte integrante dela. Vereador Tinoco parabenizou a prefeitura e a SUCOM e enalteceu
a capacidade de planejamento do município. Disse estar ansioso por conta do
esvaziamento da plenária. Isso é sempre visto na câmara, onde as audiências também
se encontram vazias. Salientou os problemas do dia que impediram a presença das
pessoas, mas abordou que também se trata da responsabilidade de cada um, de cada
movimento. Dar a oportunidade de participação é um grande desafio. Se desculpou por
precisar se ausentar. Maria Auxiliadora pergunta se incorporadas as sugestões
levantadas, seria possível aprovar regimento. Henrique se levanta e entrega sugestões
previamente enviadas à SUCOM e não incorporadas. Silvio Pinheiro diz que nem tudo
pode ser incorporado. Carl questiona o que foi incorporado, as entregues antes ou as
debatidas na audiência. Silvio Pinheiro Relatório de Audiência Pública nº 01/ 2015 Ata
da 2ª Audiência Pública ANEXO IX diz que todas as contribuições foram observadas e
sua maioria foi contemplada. Carl pergunta sobre as contribuições pelo site. Silvio
Pinheiro e Maria Auxiliadora salientam que as contribuições via site serão avaliadas da
mesma forma. Henrique pergunta a toda a plenária quantas associações de bairro estão
presentes. Uma cidadã levanta a mão. Henrique pergunta à mesa se acreditam que
Salvador pode ser representada por apenas uma associação de bairro. Silvio Pinheiro
responde que os trabalhos irão continuar e que não voltarão a essa questão. Vereador
Geraldo Junior pede a palavra da mesa para dizer que precisará sair, mas antes gostaria
de criticar a discussão que esvazia a finalidade da audiência. Dra. Hortênsia Pinho do
MP pediu desculpas pelo atraso e se disse ansiosa por uma participação mais efetiva.
Destacou que apesar de sua presença não chancela o Regimento e julga que este
merece aperfeiçoamentos. Silvio Pinheiro salienta que apesar de poder melhorar, como
já houve discussão, o regimento pode ser aprovado, pois o debate ocorreu da melhor
forma possível. Ele indica que Tânia Scofield fará a apresentação do resultado do
primeiro ciclo de oficinas. Antes que ela inicie, Silvio Pinheiro solicita à promotora
Hortênsia Pinho, que envie por e-mail os aprimoramentos que julgar necessários.
Algumas pessoas no plenário questionam se o documento está aprovado ou se ainda
se encontra aberto a sugestões. Dra. Hortênsia sugere que o assunto pode ser
retomado na próxima audiência. Silvio Pinheiro diz que não será possível voltar a este
assunto. Assim, pessoas no plenário pedem que se vote a aprovação do regimento. O
Secretário Silvio Pinheiro pede então que a votação seja feita levantando os crachás
auferindo por contraste. A maioria vota pela aprovação. A cidadã, que representa o
único movimento de bairro presente, pergunta se também pode enviar sugestões. Silvio

Pinheiro diz que não, pois o regimento já recebeu insumos e já foi pauta da audiência
anterior. A cidadã justifica que não estava presente e que só tomou conhecimento do
processo participativo recentemente. Ela ressaltou ainda que a divulgação não alcançou
o objetivo, uma vez que só há uma associação de bairro presente. Outra cidadã, Ana
Alice, perguntou porque as demais pessoas não poderiam enviar sugestões ainda,
quando essa abertura foi dada à promotora Dra. Hortênsia. Silvio Pinheiro explicou que
poderiam sim enviar novos insumos, mas que estariam sujeitos a análise de qualquer
forma. Tânia Scofield iniciou a apresentação, explicando que os resultados alcançados
são de extrema importância. Ela explica a metodologia e como foram organizados os
trabalhos nas oficinas. Ela explica a importante relação entre a compreensão da
situação atual para se projetar os desejos para o futuro a partir da percepção do
munícipe. Tania apresenta destaques encontrados nas oficinas em relação aos
principais problemas. Ela aborda a dificuldade dos munícipes em reconhecer serviços
formais, como a rede esgoto, e como isso pode atrapalhar na percepção dos cidadãos
sobre serviços públicos de infraestrutura básica. Ao entrar nos slides de cada oficina,
Tânia prioriza a leitura dos principais problemas e potenciais de cada região.
Posteriormente, Tania apresenta o cronograma e explica que não apresenta datas
ainda. Ela diz que os prazos ainda estão em discussão e que é complexo estabelecer
essas datas considerando o controle social. Seria mais importante apresentar a
metodologia antes, uma vez que o processo participativo é feito de idas e vindas,
avaliações e reavaliações, que tomam bastante tempo. Ela diz Relatório de Audiência
Pública nº 01/ 2015 Ata da 2ª Audiência Pública ANEXO IX que o quórum infelizmente
não é suficiente para a solução de dúvidas em relação ao conteúdo, então se deve
planejar para um próximo evento. O cronograma apresentado mostra três fases e a
cronologia das atividades. Ele apresenta também a duração aproximada das atividades.
Tânia responde à questão, levantadas algumas vezes, sobre a projeção do número de
audiências públicas, dizendo que serão realizadas quantas audiências se fizerem
necessárias para abordar todos os assuntos. Ela salienta que todo o material será
disponibilizado no site. Dra. Hortênsia pede a palavra para dizer que cronograma sem
prazos não exerce sua função. Ela se diz angustiada porque prazos são necessários
para o monitoramento e para os interessados se planejarem e viabilizarem sua
participação. Ela parabenizou a iniciativa de se viabilizar quantas audiências forem
necessárias porque julga o número de eventos publicados no site insuficiente. É
questionado pela Promotora o sentido da participação, que deve se materializar além
do discurso feito pela prefeitura. “A vontade e o discurso são nobres, mas não estão
acontecendo”, disse ela. Ela criticou inclusive informações que não foram passadas em
detalhe como a pesquisa. Ela ressaltou ainda que o plano estratégico de longo prazo é
necessário, mas também se precisa debater o PDDU. Tânia defende que o PDDU está
sendo debatido em todas as oportunidades como as oficinas, onde as discussões em
torno dos problemas e anseios da população já são um exercício de reflexão sobre a
cidade. Ela lembra ainda que os Estudos Básicos ainda não começaram e admitiu que
há um atraso de cerca de 4 meses. Anunciou o fechamento recente com consultores
locais que irão contribuir com a consultoria externa e conhecem a fundo a cidade, e a
pesquisa, com publicação programada para a próxima semana. Ela prevê a conclusão
da pesquisa para final de maio incluindo a análise. Essa pesquisa será uma amostra
representativa do universo de Salvador e da Região Metropolitana e originarão dados
primários a serem incorporados no diagnóstico. Tânia garantiu que após o início dos
estudos, todo o diálogo será muito aberto e que o detalhamento do Termo de Referência
pode comprovar que os estudos foram bem planejados. Tânia concorda que o
cronograma não pode ser chamado de cronograma, mas que os prazos serão
estabelecidos em breve. Silvio Pinheiro salienta que nenhum integrante do corpo técnico

pretende prejudicar suas biografias com um trabalho mal feito e que não se trata de
cortina de fumaça. Ele considera a dificuldade das pessoas em entender a diferença
entre o Plano Salvador 500 e o PDDU, mas garante que as exigências do Estatuto da
Cidade serão todas atendidas. Tânia se compromete a realizar uma Audiência Pública
o mais breve possível com o objetivo de esclarecer as relações entre o PDDU e o Plano
Salvador 500, os aspectos conceituais e de metodologias de trabalho. O Vereador
Palinha parabeniza a administração e diz que o trabalho está transparente e correto. Ele
lembrou que na gestão passada, surgiram muitas emendas no dia da votação. Ele
ofereceu o salão do Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador para as
próximas audiências. O cidadão Marcelo Menezes, que veio representando o
condomínio em que mora na Graça, pediu para fazer um testemunho sobre problemas
enfrentados na vizinhança. São atividades de empresas que causam transtorno e ele
gostaria de saber como esses problemas são afetados pela discussão em torno do
PDDU. Disse que depois de eleito síndico, passou a se interessar pelo tema e a
acompanhar as discussões, pois ao Relatório de Audiência Pública nº 01/ 2015 Ata da
2ª Audiência Pública ANEXO IX procurar a Prefeitura, notou que havia uma proteção
em torno do Estado, uma incapacidade de ação e uma confusão entre o que é público
e privado. Ele disse que as pessoas preferem um trabalho bem feito do que um trabalho
rápido, em relação à revisão da lei. Disse ainda que foi mais fácil se informar no site
Participa Salvador do que no site da Prefeitura. Para fechar, perguntou onde a poluição
sonora está no Plano em debate. Silvio Pinheiro respondeu que o cidadão tem razão,
que Salvador está entre as cidades com maior problema de poluição sonora. Explicou
que esta questão será tratada na Lei de Uso e Ocupação do Solo, no que se refere à
localização dos empreendimentos. Explicou ainda que as residências hoje estão no
meio a bares e restaurantes e isso deve ser atualizado. Tânia Scofield disse que o PDDU
atua no âmbito da cidade e a LOUOS atua no lote e que haverá um mapeamento sonoro.
Hortênsia salientou que a SUCOM deveria ter um mapeamento sonoro da cidade. A
cidadã Ana Alice, mestranda em Direito Público, disse que houve judicialização da lei
anterior do PDDU por falta de participação e que esta audiência de hoje parece um
seminário corporativo da Prefeitura, com a presença apenas de funcionários. Ela disse
que esteve presente na Oficina de Cabula e que o questionário perguntava sobre
serviços públicos. Com isso, ela julga que os usuários dos serviços públicos não estão
aqui porque não tiveram como chegar por conta de uma greve. Considera que dar
continuidade à Audiência foi um erro. Ela salientou ainda que não viu nenhuma
propaganda dessa audiência em nenhum lugar e que as pessoas não estavam sabendo.
Na oficina, esta mesma cidadã disse que não houve discussão ou explicação em torno
do PDDU, alegando que quando alguém perguntava ou pedia ajuda aos facilitadores,
esses agiam como procuradores da Prefeitura, dando explicações que isentavam a
prefeitura dos problemas apontados pelos moradores. Ela disse que para muitas
pessoas, era a primeira vez que ouviam falar em plano diretor e leis de uso, ou até
mesmo análise de pontos fortes e fracos das localidades. Para terminar, ela disse ser
possível que esta gestão trilhe o mesmo caminho que a anterior. Carl pede a palavra e
diz que o que foi apresentado foi uma cronologia e não um cronograma das atividades
e que se faz necessário saber quando a minuta será submetida. Segundo ele, “não
estão definindo estratégia, não se sabe onde se quer chegar, e por isso fica difícil de se
saber quanto tempo levará para chegar onde se quer”. Ele se diz preocupado porque
entende que o tempo dos técnicos da prefeitura é bastante escasso e que será muito
difícil de se fazer isso em quatro meses. Ele alega que se trata de um prazo político e
não factível e que caso se colocasse uma data seria possível analisar os possíveis
projeto de lei. Bete Loiola pede a palavra e se apresenta como parte da equipe do Plano
Salvador 500. Ela diz que a equipe decidiu inovar trazendo um instrumento para reflexão

acerca dos prazos, conteúdos e processos que envolvem a elaboração do Plano. O
cidadão Leonardo levanta que é importante explicitar bem os conceitos no site para que
as pessoas possam se informar melhor e não se perder tempo para esclarecimentos, a
fim de todos saberem as questões jurídicas que afetam a economia da cidade. Silvio
Pinheiro ressalta que comparações entre as gestões atual e a passada não cabem ao
momento e que na realização das audiências e de oficinas promovidas, todas as normas
exigidas serão atendidas. Ele esclarece que entre prazos e objetivos, serão cumpridos
os objetivos. A Relatório de Audiência Pública nº 01/ 2015 Ata da 2ª Audiência Pública
ANEXO IX promotora Hortênsia coloca que é inaceitável a falta de interatividade do site
Salvador 500 e que é inconcebível não se utilizar a TV e o rádio para divulgar a
Audiência Pública. Ela ressalta que a Prefeitura deve avançar usando a tecnologia mais
atual e a divulgação em massa, que esses dois aspectos devem e podem ser muito
melhorados. Por fim, os representantes da PMS agradeceram a presença e participação
de todos, dando por encerrada a audiência. Conforme Regimento, as gravações de
áudio e vídeo, sem edição, integram a presente ata.

