Minuta da Ata da 4ª Audiência Pública realizada em 15 de junho de 2015

Ao décimo quinto dia do mês de junho de 2015, realizou-se, no Casa do Comércio, a
quinta Audiência Pública do Plano Estratégico Salvador 500. A audiência foi aberta
pela facilitadora Maria Auxiliadora Lobão que chama à mesa o Secretário de
Urbanismo e Coordenador Geral do projeto, Silvio Pinheiro, e a Coordenadora Técnica
do Plano e Presidente da Fundação Mario Leal Ferreira, Tânia Scofield. Silvio Pinheiro
inicia sua fala perguntando se há algum representante do Conselho Municipal
presente para compor a mesa. A representante do SINARQ-BA, Gilcinea Conceição
se identifica e ocupa seu lugar à mesa. Maria Auxiliadora inicia a leitura da ata da
terceira audiência pública. Ao final da leitura, a cidadã Marina Teixeira pede a palavra.
Ela salienta elementos que estão ausentes na ata em relação a solicitação de votação
pelo adiamento das audiências e diz não concordar que houve esclarecimento de
algumas questões técnicas. Silvio Pinheiro esclarece que este assunto não será
discutido por estar claro no regimento que as votações estão sujeitas a uma avaliação
de conveniência por parte da mesa. Joaquim Laranjeiras solicita atenção ao interprete
de libras por conta da qualidade do serviço prestado e condições relativas ao cansaço
da profissional e rapidez na leitura de documentos. Guida, do Movimento Participa
Salvador, solicita que seja incluída em ata a lista de atores estratégicos colocados por
Bete Loiola na última audiência. Silvio esclarece que a ata escrita já está em nível de
detalhe suficiente e que áudio e vídeo em formato bruto são um suporte para os
demais detalhes. Juliana, também do movimento Participa Salvador, questiona o prazo
de publicação dos documentos, que não respeita os 15 dias de antecedência. Maria
Auxiliadora explica que a leitura da ata ocorre por cumprimento de rito e que sua
aprovação pode ser feita posteriormente, dentro do prazo solicitado. João questiona a
participação contínua de alguns presentes, destacando alguns momentos públicos
anteriores de discussão de questões urbanas. Juliana apresenta nova reclamação e
responsabiliza a prefeitura pela falta de prazo para a análise e aprovação desses
documentos. Maria Auxiliadora responde que os documentos em discussão foram
disponibilizados dentro do prazo previsto pelo Regimento. Silvio Pinheiro convida
Bruno Oliva para a apresentação sobre os estudos econômicos salientando que o
objetivo desta etapa do estudo é de conformar um diagnóstico da dinâmica
econômica, contando com subtemas de atenção especial. A apresentação de Bruno
salienta o crescimento da Bahia e a evolução do PIB na região metropolitana em
relação ao restante do país. Apresenta ainda dados do mercado de trabalho, acesso a
serviços, índices de pobreza, os parâmetros utilizados no estudo e o mapeamento da
distribuição de renda. Em seguida, a apresentação aborda os temas especiais,
começando pelo mercado imobiliário que trata do crescimento da produção de
unidades e preços. No tópico de educação, apresenta-se a expectativa de
escolaridade e taxas de matricula no ensino médio, salientando que o baixo índice
local de escolaridade. No tópico sobre saúde, Bruno aborda a expectativa de vida e
mortalidade infantil nos últimos vinte anos, demonstrando uma notável melhora nos
índices. Em relação a segurança, a apresentação mostra a direta relação dos índices
de segurança com elementos de risco às atividades econômicas como o turismo. Além
da segurança urbana, aborda-se também a segurança alimentar, que identifica os
obstáculos das famílias no acesso aos alimentos. Finalmente, em relação ao turismo,
apresenta-se um surpreendente número de viajantes a lazer, sendo esse apenas 15%,
demonstrando uma porcentagem considerável de outros motivos de viagem inclusive
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negócios. Além disso, divulgou-se que apenas 6% dos trabalhadores estão atuando
em atividades ligadas ao turismo. Com o fim da apresentação, Silvio Pinheiro
comunica uma pausa de 15 minutos. Ao retornar da pausa, Silvio cita ações de
comunicação do processo de planejamento e esclarece que o conteúdo apresentado é
uma análise da FIPE a partir dos dados da cidade e que este trabalho, somado ao
trabalho dos técnicos da Prefeitura e interação com a população nas audiências, terá
caráter mais completo posteriormente. Gilcinea solicita informações sobre o turismo
religioso e social como alternativa para a atividade, incluindo economia criativa e
economia solidária. O debate é aberto a plenário. Inaiá, com a palavra, faz
questionamentos ao diagnostico, salientando porque não se considerou a
concorrência entre municípios da RMS. Sobre mercado de trabalho, ela pontua a falta
de uma análise sobre as condições de emprego. Solicitou também informações sobre
as faixas salariais, migrações, pirâmide etária, acrescentando a necessidade de uma
correção nos números demográficos. Salientou ainda a dificuldade na compreensão
da localização pela forma que os mapas foram expostos, e disse não ter encontrado
relação com o tema de fundo ‘redução das desigualdades’. Bruno responde a esses
pontos, explicando que os estudos de turismo e economia criativa fazem parte do
escopo e estão em andamento. Ele explica também que alguns dos pontos levantados
estão presentes em outros capítulos e apresentações, que ainda serão expostos.
Bruno ainda explica que as faixas salariais de fato não estão no relatório, mas que
podem ser incluídas. Sobre migrações e projeções de população, esses dados serão
tratados no prognóstico onde se projeta as necessidades de atendimento. Prof. Daniel
Colina, arquiteto, representando o IAB, conta que houve a construção de um parecer
em forma de artigo e este será entregue. Ele lê este parecer e classifica, em nome do
Participa Salvador, o relatório como insatisfatório. Ele relaciona o desafio da
segurança pública com os desafios da educação e salienta a ausência de menção ao
Turismo nas considerações finais. Natalie Coelho, do Horto Florestal, apresenta a
preocupação dos moradores do local com a construção de novos empreendimentos.
Ela salienta a questão do desmatamento, as constantes ameaças de violência e a
impossibilidade que se criou para esses comercializarem seus imóveis em valores
justos. Ela solicita informações sobre como proceder para não perder seus
investimentos. Arquiteta Patrícia salienta ainda que essa localidade não teve estudo
de impacto e que a atual situação é insustentável por não haver nenhum tipo de
proteção a esses imóveis e moradores. Silvio responde que a legislação do município
é feita de recortes e que a localidade delas se encontra em um limite do zoneamento
desta área, criando impasses de pelo contato de duas áreas com diferentes
permissões de construção Ele diz que as audiências são as oportunidades para serem
apresentados pontos de vista diferentes e aspectos da lei que devem ser revisados.
Bruno, respondendo aos pontos levantados, relembra que o diagnóstico aborda
diretrizes gerais e não aprofunda ainda proposições. Ele concorda que a segurança é
uma política transversal pois garante o sucesso de outros aspectos da cidade como
turismo, comércio e oportunidades de emprego. Tânia Scofield retorna à mesa e
ressalta que as contribuições da audiência devem ser entregues para que o relatório
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final resulte em um documento construído conjuntamente. Igor, estudante, ressalta a
ausência de um mapa que demonstre a distribuição dos investimentos na cidade,
alegando que pode haver uma concentração de recursos, exemplificando com
números de investimento em áreas já privilegiadas como Barra e Rio Vermelho. Ele
julga que este dado deveria fazer parte do diagnóstico, para subsidiar iniciativas como
IPTU progressivo e fundos de compensação para regiões desprivilegiadas. Regina,
cidadã da Barra, responde que os investimentos em seu bairro não foram bem
aplicados que a comunidade local ainda questiona a forma que as intervenções foram
feitas. Daniel Colina retoma a fala utilizando tempo desta cidadã e retoma a
importância do turismo na Baía de Todos os Santos, por se tratar de um local mais
pobre, porém com alternativas para ser inserido na economia da cidade. Ele
exemplifica com o Subúrbio, com questões ligadas a projetos estaduais como o VLT.
Tânia concorda com Igor sobre a importância do mapeamento de investimentos,
ressaltando que o plano, para tratar das desigualdades, deve garantir a distribuições
de recursos. Ela lembra que há uma cidade invisível e a prefeitura tem diferentes
iniciativas nos locais mais excluídos, porém deve-se ampliar o entendimento sobre
esses investimentos, pois em muitos casos são frutos de parcerias da prefeitura com o
privado ou verbas estaduais e federais, como o caso citado pelo estudante na Barra.
Tânia exemplifica diversas frentes em bairros desprivilegiados lideradas pela prefeitura
e solicita que se observe melhor os cenários fora da cidade formal. Bruno responde
que as propostas de turismo na Baia de todos os Santos entrariam nos projetos
transformadores da etapa de proposições. Arquiteta Cristiane questiona a ausência do
tema da mobilidade nos estudos econômicos, alegando relação direta entre os dois
temas, inclusive no tocante à segurança viária e saúde pública, ressaltando os altos
índices de acidentes e atropelamentos. Ela finaliza dizendo que se deve distinguir os
investimentos em transporte público e individual e cultivar a prática dos impactos de
vizinhança pois a falta deles evitaria problemas como os citados na Barra. Bete Loiola,
da equipe técnica, comunica que o trabalho já evoluiu da data de sua entrega e diz
que cada etapa evolui de forma diferente. Complementando, Bete salienta que o uso
dos dados deve refletir as desigualdades para embasar as proposições e garante que
o trabalho da Prefeitura é desenvolvido de forma conjunta com a equipe da FIPE.
Joaquim Laranjeiras tem a palavra e relembra que para se projetar a cidade ideal
deve-se projetá-la para o portador de deficiência, que vive todos os desafios de
mobilidade em seus deslocamentos cotidianos. Ele critica a falta de retorno das
autoridades responsáveis e a ausência dos planos de transporte, drenagem, entre
outros. Ele ressalta que os gráficos não transmitem as dificuldades vividas pelas
pessoas, além disso, diz que a ausência de dados é comum na cidade e só poderá ser
resolvida com novas coletas de dados. Silvio reconhece as dificuldades do programa
de recuperação de calçadas, mas garante que se trata de uma iniciativa nova que visa
uma melhora significativa na acessibilidade na cidade. Ele relembra que o
planejamento estratégico desta gestão traçou metas que embasam todas essas
ações, e responde também que existem documentos públicos que demonstram a
distribuição dos investimentos da atual gestão. Tânia salienta que o Estatuto da
3
10 de julho de 2015

Relatório de Audiência Pública nº 03/ 2015

Cidade indica as oportunidades de uso dos instrumentos de política urbana e a
importância dos estudos de vizinhança, concordando com a obrigatoriedade desses
estudos. Sobre o mapeamento dos investimentos em transporte público e individual,
ela esclarece que alguns investimentos devem ser interpretados como sistemas
compartilhados, por atender ambos. Para concluir, Tânia esclarece que o fechamento
dos Estudos Básicos promoverá uma visão mais integrada de como os temas
abordados pelo estudo dialogam entre si e demonstra que o PDDU deve legalmente
embasar todas as transformações de acessibilidade e microacessibilidade, conforme
manifestação do Sr. Joaquim. Cidadã Guida questiona quando a versão final dos
Estudos Básicos será divulgada. Soledade, representante da associação de
moradores do Cassange, relembra a transformação de sua região de zona rural para
zona urbana na última votação do PDDU, mesmo esta não contendo as características
necessárias. Ela salienta a importância do plano urbanístico ambiental do Cassange
no PDDU e a proteção legal da área de preservação, em um cenário de ameaça por
parte de novos empreendimentos. Solange Araújo, do IAB Bahia, diz que um parecer
técnico será entregue hoje como resposta ao Relatório divulgado e frisa que foi
solicitado uma série de informações sobre projetos previstos para a cidade que não
tiveram resposta por parte da prefeitura. Ela destaca a importância dos dados
primários para se efetuar uma avaliação real da cidade. Wilson Costa, do movimento
Viva Mais Salvador, salienta iniciativas da Prefeitura na região da orla do Subúrbio e
explicita a necessidade de um plano de encostas, contando sobre os problemas
decorrentes de ocupações irresponsáveis por parte de alguns moradores. Tânia
solicita apoio do Participa Salvador na identificação dos dados primários que se
entendem como necessários e ainda ausentes. Ela concorda com as preocupações
citadas pela representante do Cassange e diz que o plano urbanístico Ipitinga já está
em poder da equipe responsável. Ela conta também sobre as iniciativas da prefeitura
na área do Subúrbio. Silvio acrescenta informações sobre a reestruturação da Defesa
Civil, a revisão do Plano de Encostas e um Plano de Emergência para a cidade.
Finalizando, Tânia ressalta que o prognóstico tendencial é produzido conjuntamente
com a finalização do diagnóstico e com isso, Silvio Pinheiro finaliza a sessão. Integra a
presente ata as gravações de áudio e vídeo, sem edição, como se nela estivessem
transcritas.
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