ATA DA 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO SALVADOR 500

Ao décimo sexto dia do mês de junho de 2015, realizou-se, no Centro de Cultura da
Câmara, a sexta Audiência Pública do Plano Estratégico Salvador 500. A audiência foi
aberta pelo Secretário de Urbanismo e Coordenador Geral do Plano, Silvio Pinheiro,
que iniciou cumprimentando a Coordenadora Técnica do Plano e Presidente da
Fundação Mario Leal Ferreira, Tânia Scofield, os vereadores da Câmara Municipal de
Salvador e o subsecretário Jose Saraiva, da Secretaria Cidades Sustentáveis. Em
seguida, Silvio Pinheiro perguntou se havia algum representante do Conselho
Municipal presente para compor a mesa. A facilitadora Maria Auxiliadora Lobão iniciou
a leitura da ata da quinta Audiência Pública do Plano Salvador 500. Ao final da leitura
Silvio perguntou quais são as contribuições do plenário para a ata. Marina Teixeira
questionou como se daria a aprovação das atas das três ultimas audiências e porque
o documento da FIPE foi disponibilizado há quinze dias se foi dito que ele foi entregue
há sessenta dias. Maria Auxiliadora explicou que as atas são disponibilizadas a fim de
acompanhamento e que serão aprovadas no prazo de vinte dias após esta data. Silvio
Pinheiro explicou que a disponibilização dos documentos respeita os prazos
estabelecidos em Regimento. Com isso, Silvio convidou os técnicos Nilza Antenor e
Paulo Brandileone, da FIPE, para a apresentação das análises de legislação urbana.
Nilza Antenor iniciou explicando que o trabalho se baseia na legislação vigente e faz
as primeiras sugestões a alguns encaminhamentos em relação ao uso dos
instrumentos urbanísticos. Ela define o Plano Diretor como referência dos demais
planos atuantes na cidade, tendo suas prioridades contempladas em cada gestão de
governo. Ela esclareceu que como as audiências do dia anterior abordaram as
políticas setoriais, nesta a apresentação se dedica ao desenvolvimento territorial. Ela
passou pelos principais instrumentos de política urbana presentes na lei do PDDU,
como o controle da Função Social da Propriedade, Direito Real de Uso, Coeficiente
básico e máximo, Transferência do Direito de Construir, Outorga Onerosa, Operação
Urbana Consorciada e Macrozoneamento. Nilza apresentou a sugestão de se adequar
o coeficiente básico mínimo em um através de um processo gradativo. Ela apresentou
o mapa do zoneamento da cidade e exemplificou cada tipo de zona com imagens
aéreas e os diferentes coeficientes básicos e máximos de construção por zona. Neste
ponto, Nilza apresentou a sugestão de se reduzir de 8 para 4 tipos de zonas. Ela
também apresentou alguns exemplos de possibilidades para se abordar as ZEIS na
cidade. Ela entra no descritivo das principais centralidades de Salvador, demonstrando
como essas vêm sendo desenvolvidas. Apresentou também as Zonas de Uso
Especiais, explicando os incentivos possíveis para se desenvolver essas áreas. Ela
abordou que há uma concorrência entre dois instrumentos, o Transcon e a Outorga
Onerosa, e comentou a recente alteração na forma de aplicação, explicando como a
Outorga funciona como regulador e indutor de desenvolvimento, de acordo com o que
se deseja para a cidade. Nilza citou que já é possível apresentar uma hipótese da
criação de uma macrozona de integração metropolitana que auxiliaria a inclusão do
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miolo no desenvolvimento urbano. Após esta apresentação, Silvio passou a palavra a
Paulo Brandileone que inicia sua apresentação sobre a Lei de Ordenamento, Uso e
Ocupação do Solo (LOUOS). Marina Teixeira propõe que não se faça o intervalo para
que se aproveite o tempo no debate. Silvio diz que o intervalo se faz necessário para
que a intérprete de libras descanse. Marina solicitou que na próxima audiência a
prefeitura providenciasse dois intérpretes. Silvio acatou a solicitação. Paulo iniciou
definindo o que é a (LOUOS) e como ela dialoga com o zoneamento. Ele apresentou
um breve histórico demonstrando que atualmente o PDDU dialoga com uma LOUOS
anterior a ele. Ele passou pelas zonas e corredores destacando as principais
características de cada um. Definiu também o SAVAM e como essas áreas atuam na
conformação da orla. Ele ressaltou que com leis de diferentes anos e períodos
históricos atuando concomitantemente na cidade, gera-se uma situação complexa e
de pouco efeito prático, dificultando ainda mais seu cumprimento. Exemplificando este
impasse através da classificação de vias. Para finalizar, ele apresentou concessões na
aplicação de recuos, parâmetros de parcelamento do solo e sinaliza as principais
complexidades e imprecisões da aplicação das leis em Salvador. Com o término da
apresentação, realizou-se uma pausa de quinze minutos. No retorno, Silvio Pinheiro
abriu as inscrições para o debate. A Vereadora Aladilce saúda a todos e parabeniza as
apresentações. Ela registra que o principal desafio desses debates em torno do PDDU
é o protagonismo do Conselho da Cidade nas discussões democráticas, pois tem
conhecimento do não envolvimento deste no processo, frisando que ela julga
fundamental que ele funcione plenamente, uma vez que ele deve aprovar todo o
processo de participação. Silvio explicou que o Conselho já executou reuniões
inclusive de grupos temáticos. Ele relembrou que todas as audiências iniciam com a
pergunta sobre a presença de representantes do Conselho da Cidade e que são
priorizados membros de fora da prefeitura por questão de representatividade. Ele
relata que o conselho está em pleno funcionamento e que existe o esforço constante
para a evolução de seus trabalhos. A Promotora Hortênsia Pinho julgou os estudos
generalistas e sua redação de difícil compreensão. Ela esclareceu que não há leis sub
judice, que tudo já foi julgado e a lei e artigos citados como suspensos estão
revogados. Ela criticou algumas interpretações dos especialistas sobre os
instrumentos. Dra. Hortênsia listou a ausência de diferentes elementos na lei de
função social da propriedade e critica as proposições de aumento do gabarito na orla.
Ela criticou a falta de equilíbrio na abordagem dos assuntos, dando muita relevância
para a Outorga e Transcon e pouca atenção para a regularização fundiária,
entendendo que a outorga e Transcon não são apenas arrecadatórios, mas de
desenvolvimento. Ela questionou a ausência de estudos que embasem as proposições
e o uso de dados do IBGE.
Felipe Carvalho do Participa Salvador questionou o aprofundamento dos instrumentos
urbanísticos lembrando que muito do conteúdo apresentando nunca foi implementado.
Ele enfatizou, assim como Dra. Hortênsia, a falta de comentários em torno da
regularização fundiária e o peso à outorga onerosa e Transcon. Ele perguntou por que
não houve uma abordagem mais profunda dos institutos citados e se o próximo
produto contará com essa análise. Joaquim Laranjeiras relata dificuldades em ver
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contemplados no PDDU os elementos citados no decreto Decreto Federal 5626 de 22
de dezembro de 2005, Decreto Federal 6.949 de 25 de agosto de 2009 (Convenção
Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência) e critica a ausência do tema
acessibilidade na audiência passada. Ele solicita uma audiência pública que trate
exclusivamente deste tema e que se crie um Plano Diretor de Acessibilidade.
Ressaltou a dificuldade dos técnicos em abordar esse assunto devidamente. Rafael da
Ademe relembrou a evolução econômica retratada nas apresentações e expressa
preocupação com a recessão econômica da cidade. Ele salientou ainda os padrões
horizontais de construção e comentou a redução do Coeficiente Básico para 1 e
máximo para 3 como um desestímulo ao desenvolvimento de alternativas sustentáveis
de adensamento. Ele lembra que verticalização não é necessariamente negativa se
feita com responsabilidade. Ele julga que as medidas apresentadas não podem tirar a
cidade das condições atuais. Paulo Brandileone responde que necessita da ajuda dos
soteropolitanos para se aprimorar a compreensão da legislação local. Ele ressaltou
que a maior preocupação são quadros da lei de 1984 que foram importados para a lei
de 2012. Respondendo à questão da acessibilidade, ele disse que a atualização da lei
é uma oportunidade para se absorver o decreto citado pelo Sr. Joaquim. Ele citou o
código de obras como exemplo desta oportunidade de se regulamentar a
acessibilidade de edifícios e espaços urbanos. Respondendo ao Rafael, ele diz que o
Plano Diretor define como a cidade abrigará o papel do automóvel e isso deverá
atender as questões de vagas de estacionamento e adensamento. Nilza respondeu à
Dra. Hortênsia dizendo que apenas destacou os instrumentos mais aplicados em
Salvador e que os demais, embora não muito utilizados, serão abordados pelo estudo.
Ela explicou que a questão da regularização fundiária terá seus instrumentos
analisados no próximo produto e que setorialmente este assunto também será tratado
na parte de habitação. Ela disse que a Outorga não foi abordada como instrumento de
verticalização e arrecadação, mas sim enquanto alternativa para induzir o
desenvolvimento. Ela garantiu que todos os outros instrumentos serão abordados,
mas não aparecem nesse momento, pois o diagnóstico procura abordar o que está
sendo aplicado atualmente na cidade. Ela explicou que o coeficiente básico um é
recomendado pelo Estatuto da Cidade, mas que esses são apenas elementos trazidos
para alimentar as discussões e se promover a reflexão para se evoluir nas propostas.
Professora Ana Fernandes da UFBA propõe interrupção da audiência e que se retorne
apenas após a conclusão do diagnóstico. Ela julga os dados utilizados defasados e o
documento inconsistente. Ela sugeriu que com a conclusão do diagnóstico seja
inserida uma pauta que direcione os debates sobre como a cidade quer se
transformar. Ela relembrou processos de discussão e planos do passado e que esses
debates são processos de disputa da cidade. Ela sugeriu que a equipe de consultores
se sensibilize sobre as questões sociais da cidade e que o Plano não se trata apenas
de uma lógica, mas de justiça social. Soledade da Associação de moradores do
Cassange lembrou que existe hoje o plano urbanístico ambiental da região e espera
que a FIPE e a Prefeitura considerem a inserção desse plano no PDDU. Ela convidou
os consultores a conhecerem o Cassange e que ele seja de fato reconhecido como
modelo de comunidade sustentável. Ela crê que a atual gestão está no caminho de
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deixar um legado de planejamento sustentável. Ela frisa o alvará inadequado dado ao
MCMV e os danos ambientais recorrentes. Solange Araújo do IAB Bahia registrou
discordância ao documento e ao discurso generalista que aborda a legislação local.
Ela frisou a necessidade de nova audiência na conclusão do diagnóstico e se diz
preocupada com a abordagem ao valor patrimonial de Salvador. Ela criticou a forma
com que o município e o estado não se responsabilizam pelas recentes perdas. Ela diz
que estão avaliando solicitar a vinda da UNESCO para comentar os ocorridos. Ana
Camila, do Participa Salvador, relata angústia sobre a pequena quantidade de
pessoas presentes nas audiências e diz estar interessada no plano de comunicação e
de mídia do Plano Salvador 500 para ter conhecimento sobre os recursos aplicados e
alcance das ações de comunicação. Ela julga isso essencial para se conhecer os
esforços para atrair pessoas aos eventos. Ela gostaria de saber se é possível ter
acesso a esses documentos. Tânia responde que ao contratar a FIPE pensou-se em
construir um diagnóstico com a ajuda de todos os setores da sociedade. Ela justificou
que se optou por trazer o material bruto da consultoria e receber as críticas advindas
do plenário. Assim, ela esclareceu que a fase atual é a de Estudos Básicos e que
ainda não se iniciou a etapa de construção de visão de futuro. Lembrou que o
diagnostico não é um documento estanque e que a partir dele se possibilita o desenho
do prognóstico tendencial. Tania explicou que as audiências públicas não são
momentos de interação com os movimentos sociais e por isso foi desenhado um outro
tipo de evento – as oficinas - que penetram melhor nos bairros e de fato auxiliam o
contato com lideranças. Tania diz que o plano de comunicação será disponibilizado e
que, além disso, haverá a contratação de dois profissionais que avaliarão as ações e
seus resultados. Silvio frisa que o rádio está sendo usado dentre as ações de
comunicação. Nilza concorda com a relevância dos Planos anteriores citados pela
professora Ana Fernandes e garante que esses processos serão incorporados. Ela
disse à Soledade que haverá oportunidades para visitas e que espera poder conhecer
as comunidades quilombolas. Ela esclareceu à Solange que todo o patrimônio local e
seu valor inestimável está sendo inserido no estudo. Que a ausência desses assuntos
no momento não significa que se está dando menor relevância a esses assuntos.
Carlos Leite, arquiteto de São Paulo, levanta preocupações em relação às orlas,
dizendo que em todos os locais do mundo as orlas são locais de oportunidades. Ele
diz que as orlas de Salvador têm muito potencial, mas transmitem uma sensação de
cidade pulverizada. Ele ressaltou que a legislação tem o aspecto de uma colcha de
retalhos e que isso atrapalha a cidade em obter o que merece. Ele perguntou se o
próximo produto de análise da legislação irá enfrentar isso de frente. O advogado
Bernardo Chezzi, ressaltou que na parte de legislação urbanística precisa-se respeitar
a cidade contemporânea que não se limita à divisão em zonas. Ele ressaltou que o
CAB mínimo não respeita as particularidades locais e essas questões não podem ser
simplificadas. Ele defendeu um maior esforço em tornar as informações acessíveis.
Ele destacou que as cidades inteligentes são as cidades pioneiras que se renovam e
que Salvador, deve debater e decidir o que é atrativo para suas orlas com base na
cultura local e não em outras culturas. Jealva Fonseca abordou a questão de cidade
legal e a função da legislação em demarcar as áreas das ZEIS, ressaltando que, além
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disso, se deve também estabelecer os parâmetros para essas áreas, evitando que a
legislação congele essas regiões na pobreza. Ela disse que a cidade informal precisa
ser atualizada e que as leis devem ajudar esses locais a saírem da situação de
pobreza. Júlio Reis citou a criação do Ente Metropolitano pelo Estado, que gera um
instrumento de governança compartilhada, lembrando que a Prefeitura não quis
participar deste. Ele salientou o IPTU progressivo como importante e citado muitas
vezes pela população nas oficinas. Ele questionou a adoção dos CEPACS e a
realização de operações urbanas nas orlas, uma vez que esses instrumentos podem
resultar em um movimento indesejado de valorização de áreas já equipadas e a
exclusão de áreas que realmente precisam desses estímulos. Marina Teixeira lembrou
confusões entre os limites do PDDU e O Plano Salvador 500, criticando a definição do
PDDU como um instrumento de planejamento de médio prazo. Ela defende que o
PDDU já é um instrumento de planejamento de longo prazo e não concorda com as
novas diretrizes de planejamento estratégico, que criam um outro plano. Ela propôs
uma adequação do cronograma às demandas da equipe Participa Salvador com a
criação de audiências para se atender aos pontos dados como faltantes e a integração
das oficinas para crianças. Igor diz que nem sempre uma audiência pública ou oficina
são formas de participação cidadã, pois a participação se dá quando a população
ajuda nas decisões. Ele notou ausência de menção às oficinas nos estudos e se
posiciona contra a definição dos locais dos eventos planejados. Ele propôs nas
próximas audiências, a votação pelo plenário sobre os conteúdos levantados. Tânia
respondeu que as ZEIS não são formas de congelamento, mas sim de proteção e
julga que esse assunto merece uma discussão especifica. Tânia negou que a
Prefeitura tenha se negado a participar do Ente Metropolitano, pois julga que a criação
do Ente foi autoritária e que o modelo de participação é questionável. Ela citou que o
Estatuto da Metrópole pode subsidiar uma reavaliação desta situação e as alterações
necessárias. Tânia defendeu que o cronograma apresenta o processo de
planejamento e que a criação de novos eventos e avaliações ocorre no decorrer deste
processo. Ela defendeu ainda que o PDDU não é um instrumento de planejamento de
longo prazo e que o modelo adotado é conhecido de todos. Tânia disse que os
eventos têm a intenção de buscar a verdadeira participação com apoio das ações de
comunicação. Ela respondeu que as oficinas para crianças estão sendo desenhadas.
Maria Auxiliadora salienta que a audiência não será concluída e sugere a interrupção.
Dra. Hortênsia diz que as pessoas inscritas devem fazer suas colocações e que esta
audiência não realiza seu objetivo pelo fato do diagnóstico não ter sido concluído. Ela
diz que os locais das audiências terem horário fixo é muito ruim. As perguntas
prosseguem. Daniel Colina salienta que a morfologia urbana e paisagem são temas
complexos e critica a aplicação das operações urbanas consorciadas. Ele apresenta o
documento técnico e efetua a entrega à mesa. Marcelo Menezes sugere ferramentas
auto reguladoras das questões de vizinhança em pequena escala. Carlos da
Associação Pôr do Sol, do Cassange, diz que de fato o plano urbanístico do vetor
Ipitanga está sendo tocado pelo Estado, e solicita que os pensamentos partidários
sejam colocados de lado pois julga a Prefeitura omissa nesta questão. Regina,
Conselheira de bairro da Barra, diz que as contribuições ao ‘Ouvindo nosso Bairro’ era
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uma lista de obras e não insumos ao PDDU, e Tania esclarece que citou as oficinas e
não ‘Ouvindo Nosso Bairro’. Ela diz que houve uma intervenção no bairro da Barra
sem que se ouvisse a população e solicita que os planos de bairro sejam incorporados
ao PDDU. Tangre critica o PDDU lacunoso com interferências por decreto municipal,
conforme exposto. Ele ressalta que nem sempre a verticalização retém a expansão
urbana e não pode ser usada como legitimação do emprego. Ele julga que este plano
não contempla áreas públicas de convivência. Ele questiona também a definição do
conceito de desenvolvimento que deve priorizar o bem-estar das pessoas. Ubiraci
define a palavra solidariedade e critica a comunicação entre poder público e população
dizendo que o planejamento não valoriza o histórico da cidade, e que a globalização
não deu retorno às cidades. Danilo Gantois, arquiteto e empresário, sentiu a falta de
mapas do sistema sanitário de Salvador e se preocupa com a capacidade do sistema
em atender todas as modificações propostas. Ele diz que a faixa de proteção marítima
deveria proteger essas áreas que acabam invadidas por empreendimentos que
atendem a uma minoria. Após essas ultimas perguntas e observações, Tania encerra
a sessão frisando o compromisso de se realizar uma nova audiência para retomar a
discussão e apresentar o diagnóstico com o parecer da prefeitura e insumos aqui
transmitidos. Conforme Regimento, as gravações de áudio e vídeo, sem edição,
integram a presente ata.
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