Minuta da Ata da 5ª Audiência Pública, realizada em 15 de junho de 2015

Ao décimo quinto dia do mês de junho de 2015, realizou-se, no Cineteatro da Casa do
Comércio, a quinta Audiência Pública do Plano Estratégico Salvador 500. A audiência
teve início às 14h30min e foi aberta pela facilitadora Maria Auxiliadora Lobão que
chamou à mesa o Secretário de Urbanismo e Coordenador Geral do Plano, Silvio
Pinheiro e a Coordenadora Técnica e Presidente da Fundação Mario Leal Ferreira,
Tânia Scofield. Silvio Pinheiro agradece o apoio da Fecomercio na disponibilização do
local onde se realizam as audiências neste dia quinze. Maria Auxiliadora Lobão inicia a
leitura da ata da quarta Audiência Pública do Plano Salvador 500. Com o final da
leitura, Silvio esclarece que o documento lido não está revisado, não se tratando da
versão final. Dra. Hortência do Ministério Público, aponta que uma das dúvidas
colocadas na manhã não foi respondida, questionando quando será a entrega do
Relatório Final dos Estudos Básicos. Tânia Scofield responde que este documento
está em avaliação e aberto à população e que a equipe optou pelo procedimento mais
democrático possível. Ela diz que o prazo para finalização foi apresentado junto ao
cronograma e Dra. Hortênsia diz não conhecer a data. Tânia prometeu verificar.
Solange do IAB insiste que gostaria que sua fala constasse exatamente como
colocada, reforçando a disposição e interesse do IAB em contribuir com a gestão, uma
vez que foram solicitadas, via oficio, informações sobre diferentes projetos para a
cidade e não se obteve nenhuma resposta. Silvio acata a solicitação e convida os
técnicos da FIPE à mesa Maria Teresa Diniz, responsável pelos estudos de habitação
e meio ambiente, Vladir Bartalini, estrutura e dinâmica urbana e Maria Inês Garcia,
mobilidade para iniciarem a apresentação dos estudos de ambiente urbano. Vladir
inicia a apresentação citando que abordará a dinâmica urbana, conforto ambiental, uso
do solo e dados demográficos. Posteriormente, serão apresentados os estudos de
mobilidade, habitação, saneamento básico e meio ambiente. Vladir apresenta
conceitos utilizados no estudo, como as diferentes escalas que se utiliza para ler a
cidade, os diferentes usos urbanos, os sistemas de circulação e hierarquia viária.
Apresenta as premissas do trabalho e como elas definem os acessos necessários do
cidadão ao que é considerado essencial para a vivência que se deseja. Com isso, o
arquiteto da FIPE salienta a necessidade de se ter densidade e diversidade
populacional e de oferta de emprego e serviços urbanos, de forma a adequar a
demanda e ampliar a convivência urbana. Estes aspectos otimizam o uso da cidade e
melhoram a qualidade dos investimentos, definindo o conceito de dinâmica urbana
exposto no início. Em seguida, ele define o conceito de cidade equivalente explicando
que esta seria uma cidade com oportunidades não só de emprego, mas de acesso a
todos os recursos da cidade, espaços de convivência, habitação, educação, ente
outros. Passando por uma caracterização de uso do solo da cidade, Vladir apresenta o
mapeamento das edificações demonstrando um histórico de ocupação horizontal, com
expansão bastante significativa. Apesar disso, Vladir destaca a heterogeneidade
apresentada pelas áreas de predominância de uso misto, denominada pelo estudo
como área de referência. Ao sair desta área de uso misto, é demonstrado um padrão
de ocupação que gera o isolamento, destacando novas tipologias de ocupação da
cidade. Mapas de concentração de serviços e equipamentos, e de conectividade viária
são apresentados, delimitando as opções que suportam o deslocamento até os locais
de serviços. Dando continuidade, Vladir apresenta o perfil de geração e atração de
viagens, evidenciando os movimentos pendulares cotidianos. Posteriormente, Vladir
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apresenta as características da cidade em relação ao conforto ambiental urbano, que
identifica ilhas de calor, corredores de ventilação e outros elementos que influenciam
no conforto térmico das ruas e edificações. A partir de algumas conclusões dessa
caracterização, Vladir encerra, passando para o tema da mobilidade e acessibilidade.
Para isso, a técnica Maria Inês Garcia explica a integração que se busca entre os
diferentes temas e como os temas apresentados por Vladir influenciam diretamente na
análise da mobilidade e seus sistemas em Salvador. Ela inicia a apresentação com
caracterização da demanda, identificação das principais tendências e nós de
articulação de modos de transporte com potenciais novas conexões. Iniciando a
apresentação em habitação, Maria Teresa Diniz apresenta uma linha do tempo dos
instrumentos de democratização do acesso à habitação. Ela apresenta definições de
moradia digna e HIS segundo a legislação vigente no município de Salvador e o
cálculo do déficit básico. Ela apresenta a caracterização dos aglomerados subnormais,
sobrepondo-os ao mapeamento das ZEIS. Ao demonstrar as dificuldades de detecção
das áreas subnormais, a arquiteta apresenta o trabalho de coleta de dados primários
que está sendo elaborado. Após apresentar possibilidades de ações e instrumentos
urbanísticos, Maria Teresa entra na parte de saneamento, mostrando as
particularidades hidrográficas de Salvador e região. Ela apresenta também dados de
atendimento na coleta de esgoto e de resíduos sólidos. Ela conclui listando pontos
prioritários detectados para o debate de proposições. Após intervalo de quinze
minutos, Silvio Pinheiro dá início ao debate dando a palavra ao representante do
conselho do município, Cristiano da Ademe. Ele comenta como a busca das famílias
por localidades com maior oferta de serviços resulta no adensamento. Ele sugere uma
reflexão em torno do destino dessas famílias, evitando áreas já adensadas e
identificando áreas de potencial adensamento. Ele salienta a responsabilidade
compartilhada entre poder público e setor privado na geração de novos serviços e
centralidades. Dra. Hortênsia do Ministério Público reconhece que o trabalho é
preliminar e não apresenta análise sobre os dados. Ela salienta que a Embasa não
pode se negar a fornecer os dados de saneamento e irá procurar saber por que a
prefeitura tem essa dificuldade. Ela julga precipitado o documento fornecer a
verticalização da orla como solução em um momento inicial e questiona como foi
elaborado o capítulo ambiental, que apresenta apenas uma transcrição dos artigos do
PDDU. Marcelo Menezes, representando o condomínio Monsenhor Ayres, se disse
surpreso por não ver menção ao mapeamento sonoro nas apresentações e julga a
poluição sonora um dos problemas mais graves de Salvador. Professor Juan Pedro,
da Escola Politécnica da UFBA, departamento de transporte, questiona a ausência de
indicadores estratégicos para direcionar o plano estratégico e julga que a revisão da
legislação juntamente à elaboração deste plano é uma escolha questionável de forma
de gestão. Sobre a parte de mobilidade, o professor acredita que o relatório não
agrega conhecimentos novos. Ele interpretou que as recomendações feitas vêm de
um diagnóstico superficial e que citar obras e grandes projetos no plano estratégico
pode ser repetição de erros já cometidos. Para finalizar, ele julga a estrutura do
documento e o material divulgados inacessíveis à população, e relata que teve muita
dificuldade em seguir e compreender seu conteúdo. Vladir inicia a resposta dizendo
que a verticalização não é uma obrigatoriedade e que pode ser abordada de diversas
formas e, não necessariamente, com a criação de edifícios de mais de vinte andares.
Por isso deve-se decidir como será a abordagem da cidade diante desta tendência de
adensamento. Sobre o uso misto, Vladir reconhece que o uso misto muda a forma de
convivência e diante disso, devem-se estabelecer parâmetros de níveis de ruídos

aceitáveis ou não aceitáveis nesses bairros onde o uso misto pode ser adotado. Em
relação à cidade equivalente, Vladir diz que é essencial que a cidade absorva e defina
este conceito de acordo com os anseios locais e com as diretrizes que se pretende
para o futuro da cidade. Maria Inês responde às colocações sobre mobilidade,
explicando que o professor está correto em colocar a necessidade dos indicadores.
Ela lembra que a equipe se baseou nos resultados das oficinas para identificar os
conceitos utilizados como, por exemplo, a cidade equivalente. Cristina Aragon,
arquiteta da área de mobilidade, criticou a apresentação de mobilidade e a julgou
superficial. Ela levanta questões como a relação com a região metropolitana e a
importância da segurança do pedestre, não abordadas na apresentação. Maria do
Socorro, arquiteta, pergunta se os conceitos utilizados aproveitam os conceitos já
integrantes e internalizados na cidade de Salvador. Ela também ressalta que o tempo
de viagem não é suficiente para se analisar o cenário da cidade, em virtude da
morfologia local. Solange Araújo, do IAB, aponta que falta identificar e analisar os
vetores de expansão. Ela diz ser necessário atentar para as áreas de proteção
ambiental e de patrimônio histórico, além de se identificar o estoque de solo articulado.
Ela pergunta como o conteúdo apontado nesta audiência será incluído e contemplado
no estudo apresentado, reafirmando a preocupação com o tempo disponível para
revisão e aprimoramento dos documentos antes da elaboração da minuta do PDDU.
Tânia responde que o cronograma representa um processo e que pode ser revisto
quando comprovada a necessidade. Ela explica que precisará se ausentar em virtude
de outro compromisso. Maria Teresa lembra que a equipe ainda não recebeu todos os
insumos e, portanto, não se pode falar em prazo para o fechamento do documento.
Ela explica que as projeções são feitas baseadas nas condições atuais
concomitantemente com as revisões do relatório e que após a identificação dessas
tendências, serão desenhados os cenários induzidos, contemplando a visão de futuro.
Maria Inês Garcia esclarece que o objetivo desse estudo é chegar a um perfil de
mobilidade de Salvador, e viabilizar uma resposta sobre qual é a natureza dos
sistemas alimentadores em relação aos sistemas de alta capacidade, exemplificando
que sem isso, o metrô não consegue atender à população, caracterizando assim o
estudo como de articulação entre sistemas. Daniel Colina tem a palavra e comenta
que a operação urbana consorciada deve resolver os problemas habitacionais de seu
polígono de atuação. Ele julga necessário um capítulo dedicado a esse tema. Ele
coloca ainda indagações sobre as recomendações de mobilidade e a insegurança,
apontando que esta acaba por subsidiar a construção de shoppings e condomínios
fechados. Ângela Gordilho, arquiteta, salienta que os problemas da cidade não são de
âmbito técnico e sim político. Ela diz que sem a compreensão de questões de fundo
não se resolverão os impasses. Uma abordagem estratégica é necessária para se
olhar corretamente para esses desafios. Ela julga que não é por falta de planos que
não se resolvem os entraves, mas por falta de visão estratégica e de execução desses
planos. Ela questiona a razão do plano abordar apenas o município de Salvador, sem
a sua Região Metropolitana e que a cidade é mais complexa que isso. Ela questiona
ainda a ausência de projeções de ciclovias no capítulo de mobilidade, o que atenderia
a maioria da população. Ângela Gordilho coloca ainda que os conceitos utilizados no
plano não respondem ao Termo de Referência e que tinha como expectativa obter da
visão de consultores de fora direcionamentos que ao menos sinalizassem as
tendências de crescimento de uma cidade que não se limita aos seus limites
municipais. Marina Teixeira lembra que o Plano necessita de legitimação popular e
pontua que as apresentações não agregam conhecimento ao que os locais já sabem

sobre a cidade. Assim, ela solicita que a equipe se comprometa em realizar uma nova
audiência para se reapresentar o conteúdo, com as revisões e aprofundamentos
necessários. Silvio agradece o parecer elaborado por Ângela Gordilho, que será
encaminhado pelo Movimento Participa Salvador e relembra que a consultoria externa
não tem a pretensão de conhecer a cidade melhor que os soteropolitanos. Por isso,
não se pretendeu, em nenhum momento, que o plano seria construído sem a
contribuição da sociedade. Ele ressalta que todas as críticas e análises serão
consideradas. Silvio aborda o tema dos planos não executados e relembra as
condições em que a cidade estava há dois anos, quando iniciou a atual administração.
Relembra também a forma como a prefeitura tem procurado ouvir a população. Em
relação a uma nova audiência pública, Silvio acolheu a sugestão e avaliará conforme
Regimento. Vladir diz que as críticas feitas no plenário são abrangentes e que cabe à
FIPE refletir e considerar como essas críticas serão incluídas no estudo. Sobre as
operações urbanas, Maria Teresa cita a evolução do uso do instrumento em São
Paulo, pontuando exemplos de aplicação da lei que aprimoraram a forma como os
recursos foram aplicados em seus polígonos. Maria Inês Garcia agradece as
avaliações e salienta que algumas respostas aparecerão nos próximos produtos. Ela
reforça que foi identificada em Salvador uma série de efeitos dos principais problemas
das cidades brasileiras em relação à mobilidade e que se pretende focar nos
elementos essenciais para desenvolver as soluções. Henrique Azevedo, professor da
Unifacs, identificou que a equipe técnica externa ainda não compreende a realidade,
exemplificando que o uso de quarteirões como unidade não se aplica a Salvador, e
que, os raios de um quilômetro das escolas também não se aplicam, pois o perto pode
ser distante por conta dos aspectos morfológicos. Ele julga o modelo conceitual
apresentado não adaptado ainda para Salvador. Henrique considera que os projetos
existentes não devem ser avaliados de forma acrítica. O estudante Igor avalia que a
acessibilidade de pessoas com deficiência não foi citada e que não abordar esse
assunto neste momento é perder a oportunidade de se criticar a aplicação de leis que
não vêm sendo respeitadas. Ele critica o uso de imagens do ‘Google street view’ no
estudo e considera inaceitável o estudo sócio demográfico não se referir mais
diretamente a ações voltadas para a população negra e a cultura afro. Ele questiona o
não envolvimento de profissionais locais no estudo. Silvio registra que a contratação
da FIPE obedeceu à lei de licitações e que o trabalho conta com a interação com
acadêmicos e técnicos locais. Vladir concorda com Henrique sobre a aplicação dos
raios de distância e diz que esse e todos os layers devem ser adaptados à realidade
local. Ele não enxerga, porém, qualquer discordância com os pontos colocados por
Igor, explicando que o que se busca é justamente atacar as grandes desigualdades.
Maria Teresa reafirma que embora possa ter havido problema de comunicação de
conteúdo no diagnóstico e nas apresentações, não há conflitos entre o estudo e o
plenário em relação ao que se entende como ideal para Salvador. Maria Inês concorda
com a importância da questão do relevo e garante que os estudos consideram este
elemento no planejamento. Ela lembra também que o deslocamento não motorizado,
se realizado em boas condições, não é indesejado, e que dependendo da atenção
dada aos passeios e acessibilidade, ele é catalisador de cidades mais sustentáveis.
Ela defende que o uso das fotos do ‘Google street view’ vem enriquecendo as análises
e que esse recurso tecnológico deve ser utilizado, mas que mesmo com elas, ainda
são realizados as visitas técnicas e o trabalho de campo. Cristiano da ADEMI
responde a Igor esclarecendo que não foi bem entendido e que sua manifestação
tinha a intenção de mostrar, exatamente, como as áreas mais densas não são

necessariamente mais bem equipadas. Guida critica o limite de tempo dos
especialistas no diálogo e que este deve ser amadurecido, pois esses especialistas
não foram convidados a contribuir com este trabalho. Ela cita o esforço do IAB em
participar das discussões e questiona se a secretaria receberá o parecer produzido por
eles. Silvio responde que o parecer pode ser recebido se for assinado por alguém, o
que não havia ocorrido anteriormente. Ele ressalta ainda que infelizmente a audiência
tem um tempo limite para ser realizada e cita vários exemplos de interação da
prefeitura com profissionais locais. João questiona a forma como os projetos de
habitação estão sendo conduzidos no município, limitando o acesso a eles de famílias
de no máximo dois salários mínimos. Ele cita exemplos do não cumprimento das
regras do programa MCMV e de grilagem urbana, questionando a fiscalização. Liana
concorda que o diagnóstico está em estágio preliminar. Assim, ela gostaria de saber o
que a equipe entende que precisa ser aprofundado, em relação à questão ambiental e
habitacional, por exemplo. Ela julga que este diagnóstico não sustenta um prognóstico.
Marcelo Menezes insiste no papel da poluição sonora na identificação do conforto
ambiental urbano. Maria Teresa responde que a revisão do diagnóstico depende
também de dados que ainda estão sendo aguardados pela equipe, não apenas da
Prefeitura, mas também de outras instâncias de governo. Ela relembra que é
importante considerar a escala e o nível de detalhamento de análise utilizado no Plano
Diretor, para que não se gere expectativas que não serão atendidas. O mapeamento
sonoro, por exemplo não está no escopo do trabalho. No caso da habitação, a
demarcação dos perímetros de ZEIS é necessária para se analisar onde serão feitas
as intervenções. Na falta desses dados, decidiu-se produzir os dados primários, e
explica que esses casos são tratados de forma individual e de comum acordo com
Prefeitura. Maria Inês reforça que o processo de aprimoramento do diagnóstico já
permite que as primeiras análises sejam feitas. Ela aponta que o plano é
multidisciplinar e que a acessibilidade é uma característica de todos os elementos do
plano, sendo uma das diretrizes fundamentais do plano estratégico. Silvio Pinheiro
agradece a presença de todos e encerra a sessão às 19h45minh, lembrando da
audiência da manhã seguinte e exortando os presentes ao cumprimento do horário
estipulado para início, em razão da impossibilidade de extensão do tempo de
ocupação do espaço cedido pela Câmara Municipal. Integra a presente ata as
gravações de áudio e vídeo, sem edição, como se nela estivessem transcritas.

