
   

  

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017 

 

Ata da 1ª Audiência Pública do Diagnóstico de 
Mobilidade em Salvador, realizada no dia 16 de agosto 
de 2017, ás 9 horas, no Auditório do Ministério Público 
do Estado da Bahia – José Joaquim Calmon de 
Passos. 

 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, no Ministério Público 
da Bahia no auditório José Calmon de Passos, localizado na Avenida Joana Angélica, 
nº 1312, Nazaré - Salvador/BA, ás 09 horas foi realizada a presente Audiência nº 
1/2017, por intermédio de Aviso de Audiência Pública publicado no Diário Oficial do 
Munícipio, Seção 3, do dia 01/08/2017, página 21. A vigente Ata destaca os principais 
pontos da apresentada audiência. A gravação desta estará disponível em vídeos 
publicados na Biblioteca Digital PlanMob Salvador acessível em 
https://www.youtube.com/channel/UC81IqdotnJAuCBgVUjYEp_Q . A Audiência 
Pública 01/2017 foi aberta pelo Diretor de Planejamento de Transporte da Secretaria 
de Mobilidade de Salvador, Eduardo Leite, com as explicações sobre a finalidade da 
mesma. Em seguida convidou a comissão do assunto em questão para comporem a 
mesa, apresentando-os com os respectivos nomes completos e cargos ocupados: a 
Promotora de Justiça Dr.ª Cristina Seixas, o Secretário de Mobilidade Fábio Rios 
Mota, o Coordenador Técnico do Plano de Mobilidade e professor Francisco Ulisses, o 
Engenheiro do Consórcio TTC/Oficina Antônio Luís Mourão Santana, o Engenheiro do 
Consórcio TTC/Oficina Francisco Moreno, o procurador do Munícipio de Salvador 
Paulo Aragão, o Vereador e Representante do Conselho Municipal de Transporte 
Hélio Ferreira, o Vereador Luiz Carlos. Após as pertinentes apresentações, passou a 
palavra ao Secretário de Mobilidade Fábio Mota. O Secretário iniciou a sessão, 
saudou a mesa na pessoa de Drª Cristina Seixas e ao Ministério Público pela 1ª 
Audiência Pública de Mobilidade em seguida explanou os propósitos da mesma que é 
de apresentar o Diagnóstico atual na cidade de Salvador, citou que o trabalho foi 
elaborado por mais de cem dias tanto pelos técnicos da Prefeitura tanto também pela 
Secretaria de Mobilidade, e aproveita para saudar o Professor Francisco Ulisses o 
qual aproveita para cumprimentar aos demais convidados que estão na mesa, assim 
como também a consultoria do Consórcio TTC/Oficina que foi a vencedora do certame 
licitatório e que auxiliou a chegar a esse Diagnóstico aprofundou como as etapas do 
plano foram elaboradas por meio de Escutas Sociais, com diversas entidades de 
classes da cidade de Salvador, foi realizado um Workshop para especificamente 
debater esse Diagnóstico. Informou que os próximos passos após a apresentação do 
Diagnóstico é trabalhar em cima das soluções desses Diagnósticos, e que será 
realizado novas escutas setoriais, outros workshops, debater as soluções e assim 
teremos uma segunda Audiência Pública e essa sim se referindo a Dr.ª Cristina Seixas 
será muito mais acalorada, até porque é uma discussão de soluções de mobilidade de 

https://www.youtube.com/channel/UC81IqdotnJAuCBgVUjYEp_Q


   

maneira geral e temos um cronograma que a gente encerra o Plano de Mobilidade em 
Dezembro desse ano (nossa parte), até porque não se encerra com a Secretaria de 
Mobilidade, esse plano é encaminhado ao Prefeito ACM Neto que através de um 
projeto de lei encaminha para a Câmara, e evidentemente que nesta haverá outros 
debates, novas discussões e nós temos um cronograma até Março de 2018 para 
finalmente concluir esse plano de mobilidade, o secretário passa a palavra para Dr.ª 
Cristina Seixas para que ela possa fazer as considerações e diz que está à disposição; 
Drª Cristina cumprimenta a todos com Bom dia, saúda a mesa na pessoa do 
Secretário Fábio Mota e explica que o Ministério Público tem uma função muito 
importante nessa questão de Politica de Mobilidade Urbana, porque nós somos assim 
uns fiscais – dizendo assim para a sociedade, da elaboração e implantação do Plano 
de Mobilidade, o Ministério Público do Estado da Bahia, como todos os Ministérios 
Públicos do Brasil, desde movimentos sociais que ocorreram no Brasil em razão da 
passagem de ônibus, o problema do preço da passagem de ônibus, nós 
estabelecemos a proposta de fazer um projeto em que o Ministério Público fizesse 
com que a Lei de Mobilidade, a Politica Nacional de Mobilidade Urbana fosse 
realmente algo concreto no país, então o Ministério Público da Bahia, se solidarizando 
com essa questão também criou um projeto chamado Movimenta, planejando a 
Mobilidade Urbana, nesse projeto o qual eu sou Coordenadora junto com outros 
quarto colegas de Centro de Apoio do Ministério Público, nós temos esse papel de 
fomentar, de garantir que os Municípios que tenham a obrigatoriedade de fazer o 
Plano de Mobilidade ou o Plano de Transportes como muitos chamam, aqueles que 
têm mais de 20.000 habitantes e no estado da Bahia são muitos, que precisam junto 
com o plano de desenvolvimento urbano elaborar seus planos de mobilidade, nós 
estamos conversando com todos os Prefeitos, com Secretários de Mobilidade, pra que 
eles possam realmente fazer cumprir essa obrigação que está na Lei de Mobilidade 
Urbana. A promotora Cristina Seixas dá segmento e explica que esse plano, não é só 
um plano do Município, do Governo Municipal ele é um plano do Município da 
sociedade, ele precisa ser um plano participativo, o Gestor Público ele vai levantar 
dados, fazer estudos, vai traçar uma minuta do plano, mas ele precisa discutir esse 
plano com a sociedade, porque é quem vai usar efetivamente – dizendo assim, que vai 
sofrer os impactos desse planejamento, então por isso que o Ministério Público da 
Bahia numa forma de apoiar, que a sociedade possa está presente nesse plano, hoje 
cede a sua casa, esse auditório pra que a gente possa cada vez mais ter a 
participação social efetivada do planejamento dessa mobilidade; então a gente precisa 
realmente fazer com que a sociedade entenda o seu papel e isso que o Ministério 
Público vem buscando, que ela entenda o seu papel de buscar garantir seus direitos e 
o direito a se deslocar numa cidade, um direito a andar numa cidade, a ter segurança 
no transporte público, até preços módicos na tarifa que ela vai pagar, precisa está 
sendo também debatida com quem vai usar, é por isso que a gente entende que 
importante estarmos aqui hoje, participarmos cada vez mais dessa discussão e 
garantir efetivamente a transparência e a democracia na hora do planejamento, a 
promotora realça o motivo de todos estarem nesta audiência e acha que o Secretário 
tem essa boa vontade de trazer cada vez mais o debate público do seu planejamento 
diferente de outras esferas que a gente têm visto a nível de Salvador, desde de 2004 
que eu tenho (Promotora Cristina Seixas) atuado na época como Promotora de Justiça 
pra que a gente possa ter maior discussão pública do planejamento urbano, isso é 
muito importante e o Plano de Mobilidade faz parte desse planejamento, então vamos 



   

buscar cada vez mais essa participação social e isso que o Ministério Público da Bahia 
precisa fazer com que se tenha essa consciência; o secretário Fábio Mota Rios toma a 
palavra e diz que antes de passar a palavra para o Diretor de Planejamento de 
Transportes Eduardo Leite para fazer a leitura do regimento, convida e pede 
desculpas ao  Superintendente da Transalvador Fabrízzio Muller para compor a mesa 
e passa a palavra para o Dr.º Eduardo Leite para fazer a leitura do regimento da 
Audiência Pública em seguida avisa que irá convidar os presentes para desfazer a 
mesa e assistir a apresentação feita pelo consórcio TTC/Oficina; nesse momento 
ocorre a leitura geral do Regimento da realização da Audiência, sendo este o 
procedimento que irá nortear toda a condução do processo, a leitura foi realizada por 
meio de acompanhamento simultâneo no telão. Após a leitura do regimento Eduardo 
Leite convida o Antônio Luís Mourão Santana para iniciar a apresentação do Planmob, 
antes o Secretário pede para fazer um comunicado e saúda o representante da 
Câmara de Vereadores o vereador Luís Carlos e ao tempo também registra as 
presenças dos vereadores Isnard Araújo e Hélio Ferreira, logo após ocorre uma 
solicitação do participante Carl Von Hauenschild – Arquiteto do IAB que fundamenta sobre 
a experiência do Plano Diretor que mostrou que as apresentações das audiências e os 
áudios podem ser publicados no site dentro de cinco a sete dias, sendo assim não 
precisaria de trinta dias para publicar algo que já foi apresentado, porque foi colocado 
aqui que a publicação seria em trinta dias junto com a Ata, a Ata realmente precisa de 
mais tempo, mas as apresentações e tudo mais que foi feito, não precisariam desses 
trinta dias, o Secretário Fábio Mota concorda e acata a sugestão, em seguida Eduardo 
Leite lembra explica que antes de cada intervenção é necessário dizer o nome e se 
está vinculado a alguma instituição, e usar o microfone para que o registro seja 
gravado, e em relação ao prazo de 30 dias é um prazo limite, um prazo referencial, 
novamente Srº Carl Von Hauenschild interfere e diz que se precisa de um prazo mais 
curto, logo após o participante José Luís – Urbanista que representa a Comissão 
Especial de Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa e fala também sobre 
o prazo sobre o tempo de convocação pra uma Audiência Pública são de quinze dias e 
o tempo de resposta 30 dias, ele acha que o tempo de resposta e o tempo de 
convocação deveriam ser equivalentes  pra que a resposta seja apresentada 
minimamente na próxima Audiência Pública pra poder compatibilizar os prazos e o 
Secretário Fabio Mota responde que avaliará a sugestão, agradece a formação da 
mesa e pede que esta se desfaça, para que assim todos possam ver o Diagnóstico 
que será apresentado na primeira Audiência Pública. A apresentação do Diagnóstico é 
iniciada pelo representante do Consórcio TTC/Oficina Antonio Luis Mourão Santana 
que falou que estava muito feliz por representar o Consórcio TTC/Oficina e apresentar 
a síntese do Diagnóstico que foi realizado – esse Diagnóstico foi uma peça e um 
processo muito rico, ele é fruto como já foi dito, principalmente das Escutas Setoriais 
que foram ouvidas 26 entidades e mais de cem técnicos e que contribuíram muito para 
a empresa, para o Consórcio, para os técnicos do Consórcio conseguirem ler a cidade 
de Salvador com os documentos coletados, as pesquisas realizadas e conseguir 
sintetizar esse Diagnóstico, foram quase cem dias para realizá-lo, mas conseguimos 
num processo muito rico, muito participativo fazer essa leitura de Salvador,  agradece 
a contribuição de todos os técnicos que participaram das Escutas Setoriais e 
contribuiu  muito  para se ter a leitura da cidade. Continuando, explicou que irá tratar 
um pouco da cidade de Salvador, do Padrão de Mobilidade Urbana, do Transporte 
Coletivo, do Sistema Viário em Trânsito, do Transporte Ativo e de Projetos de 



   

Transportes já em andamentos, já comprometidos, o relato inicia-se com a evolução 
de Salvador desde a época de 1940 e com um crescimento muito intenso, em 1960 já 
tinha 650.000 (Seiscentos e cinquenta e seis mil) habitantes em 1970, 1.300.000 (Um 
milhão e trezentos mil) habitantes em 1980, 1.500.000 (Um milhão e quinhentos mil) 
habitantes, no patamar de acrescentar a cidade quase em 500.000 (Quinhentos mil) 
habitantes por década, situação esta que é como se acrescentasse uma Feira de 
Santana por década em Salvador, ultimamente esse crescimento vem decaindo um 
pouco, mas mesmo assim é muito expressivo e a previsão é que até 2050 nós 
tenhamos 3.000.000 (três milhões) de habitantes, o pico do crescimento da cidade é 
de 32, já previsto pelo Salvador 500 e a partir daí, ela decresce um pouco, chegando 
ao ano de 2050 com 3.000.000 (três milhões) de habitantes, Antônio Luiz Mourão 
continua explicando e diz que: O primeiro desafio é planejar a necessidade de 
infraestrutura veiculada a uma cidade dessa dimensão, não só dessa dimensão, mas 
considerando também que nos anos anteriores, não se conseguiu obter recursos para 
suprir toda a necessidade da mobilidade da cidade, isso ficou muito claro nas Escutas 
Setoriais, as carências que não foram supridas, outra questão que foi muito falada é a 
questão do relevo, existe uma crítica em todas as escutas setoriais que Salvador foi 
muitas vezes planejada como se fosse uma cidade plana e não é! A região verde é 
relativamente plana, no entanto tem situações de altitudes maiores que 40 (quarenta) 
metros ao nível do mar e na região do Subúrbio e Aguas Claras chegam a 100 (Cem) 
metros ao nível do mar, então é uma cidade que para pensar nela sem considerar o 
seu relevo, estará condenado a cometer uma serie de erros. O representante do 
Consórcio TTC/Oficina Antônio Luís Mourão Santana, continua explicando os estudos 
do Planmob: outra questão muito em função do relevo é a declividade apresentada por 
todo seu Sistema Viário, a declividade foi medida na cidade inteira e temos 63% das 
vias da cidade com declividade maior em 8,33% e a declividade que em acordo com a 
norma brasileira 9050 de 2012, o limite da adequabilidade para caminhada, a partir daí 
já é uma situação complicada para caminhar – digo que Drª Cristina, ou a gente pede 
pra modificar essa norma ou teria que impedir 63% da cidade de Salvador que não se 
adequa a ir, é uma questão de relevo, essa norma foi muito rigorosa em relação a 
essa questão; foi medida também a questão da Conectividade Viária que é a facilidade 
do cidadão estando em determinado espaço do território do munícipio se conectar com 
todo o município. Dá segmento a apresentação do slide e explana que a parte que 
está em azul são regiões muito pobres em conectividade e as regiões no mapa que 
estão em amarelo e vermelho são muito ricas em conectividade e que aponta mais 
uma vez a região do Miolo, do Subúrbio tem uma conectividade baixa em relação à 
cidade como um todo, foi realizado também a questão do relevo, declividade, 
conectividade e de renda familiar, isso em função de várias críticas que houve durante 
as escutas setoriais, que a cidade ela é dividida, o seu uso era muito marcante e de 
fato a região do Miolo, do Subúrbio é uma região ocupada por faixa de renda familiar 
muito baixa e toda a região plana ocupada por faixas de rendas mais altas da cidade 
de Salvador, então o desafio do plano contempla em melhorar a acessibilidade, 
melhorar a articulação das redes de transportes e garantir oportunidades a todos, uma 
das grandes questões a serem orientadas para o desenvolvimento do plano foi o que 
acabou de ser apresentado. A apresentação continua pelo representante do Consórcio 
TTC/Oficina abordando outro item, Padrão de Deslocamento da cidade de Salvador: 
pra fazer um plano de mobilidade usa-se como uma das principais ferramentas a 
Pesquisa Origem-Destino Domiciliar e aqui em Salvador foi realizada no ano de 2012, 



   

pela SEINFRA (Secretaria Municipal de Infraestrutura) e esta pesquisa foi utilizada no 
desenvolvimento desse plano, esse tipo de pesquisa é utilizada em geral pela maioria 
das cidades a cada dez anos e nesse período entre esses dez anos, é feita uma 
atualização para o momento que se pretende fazer a análise, a prefeitura nesse 
trabalho que foi realizado fez todas as pesquisas necessárias para atualizar a 
Pesquisa Origem-Destino Domiciliar, foi feita a pesquisa de Contagem de Tráfego no 
anel interno da cidade de Salvador, fez a pesquisa de Ocupação Visual para saber 
quantas pessoas estavam nos veículos no momento dessa contagem, fez uma 
pesquisa de opinião declarada para saber a divisão modal da cidade e ver como o 
cidadão que usa um determinado modo pode migrar para outro modo e também fez a 
pesquisa de custos dos estacionamentos públicos na região central da cidade, essas 
pesquisas possibilitaram a atualização de toda a Pesquisa Origem-Destino Domiciliar 
para obter todos os indicadores que serão mostrados a seguir: 1ª questão – Quantas 
viagens são realizadas em Salvador? Em 2012 realizava-se 4.600 (quatro mil e 
seiscentas) viagens por dia, considerando todos os modos de transportes, de 2012 pra 
cá, houve uma queda de 4% na quantidade de viagens realizadas no município de 
Salvador, essa queda é justificada principalmente pela situação econômica que 
estamos atravessando, agora o pior é que essa queda se deu principalmente no modo 
Coletivo, a caída foi em 17% nas viagens realizadas por Coletivos e aumentou em 
22% as viagens realizadas com automóvel, então mudamos a matriz da cidade de 
uma forma mais prejudicial, o ideal seria o uso bem mais rico de coletivo ao individual, 
isso se ver nos congestionamentos que a cidade está passando e os deslocamentos a 
pé caíram em 4%. Como anda o cidadão de Salvador em relação a sua renda? Os 
indicadores mostram que as pessoas que têm renda mais elevada, se apropriam 
melhor da cidade, o cidadão de maior renda realiza faz 2,35 viagens por dia, o cidadão 
da classe B 2 viagens por dia, da classe C 1,61 viagens por dia e classe D e E 1,48 
uma viagem e meia, então quanto maior a renda do cidadão essa pesquisa mostra 
que ele realiza mais viagens, e faz uma maior utilização da cidade, alguém da plateia 
faz uma pergunta e volta-se para o slide do assunto em dúvida e o Antônio Santana 
responde que o ativo é o não motorizado, é a Pé, Bicicleta. Retorna-se para a 
explicação dos slides do Planmob e fala-se sobre a Modalidade por Grau de Instrução: 
as pessoas com Nível Superior fazem também uma quantidade maior de viagens por 
dia de que os demais 2,37 e o Ensino Médio gera 1,67 de viagem por dia, o Ensino 
Fundamental 1,58 e o Analfabeto faz menos que uma viagem por dia na cidade de 
Salvador. Padrão de Mobilidade segundo o Gênero: o que se ver é que o homem anda 
mais de Bicicleta, de Moto e de Automóvel, enquanto que a mulher anda mais a pé e 
anda mais de Coletivo, Viagens segundo os motivos: Aqui destaca que a maioria das 
viagens são realizadas pelo motivo trabalho ou pelo motivo escola, a soma dos dois 
motivos dá quase 68% das viagens de Salvador, então se equacionar o atendimento 
para esses dois motivos, nós equacionamos boa parte dos deslocamentos da cidade. 
Prosseguindo com a apresentação: Em termos de Ofertas, na cidade de Salvador 
temos 703 linhas circulando, sendo 535 do STCO (Serviço de Transporte Público 
Coletivo de Passageiros por Ônibus), 59 dos STECS (Subsistema de Transporte 
Especial Complementar de Salvador), 99 do Sistema Metropolitano, 2 Metrôs, 1 Trem 
no Subúrbio, Ferry Boats, Lanchas, 1 Elevador e 3 Planos Inclinados, isso sem 
considerar os transportes privados, ou seja o Coletivo privado que é o escolar, o 
Fretado, o Turismo, o Coletivo Individual e o Privado Individual que o é Auto, o Moto 
Táxi e Aplicativos, segue falando um pouco do STCO, este foi recentemente 



   

concedido, dividido a cidade em três grandes lotes, sendo operado pela Plataforma na 
região do Subúrbio pela Ótima na região do Miolo e pela Salvador Norte na região da 
Orla, algo que chamou atenção nesse Diagnóstico foi a queda de demanda do 
Transporte Coletivo, constatado desde 1995, nesse mesmo ano eram transportados 
45.000.000 de passageiros (Quarenta e cinco milhões) por mês, apenas pelo sistema 
coletivo (STCO) e transportavam 39.000.000 de passageiros pagantes (Trinta e nove 
milhões), em 2015 forma transportados 36.000.000 de passageiros catracados (Trinta 
e seis milhões) e basicamente 28.000.000 de passageiros equivalentes no ano de 
2012, em 2016 esse número expressa 36.000.000 de passageiros transportados e 
23.000.000 (Vinte e três milhões) de passageiros equivalentes, observa-se uma queda 
muito grande, fato não ocorrido apenas na cidade de Salvador, aconteceu também em 
outras cidades. Salvador tem algumas questões que cabe explicação: Primeiro o grau 
de motorização que cresceu elevadamente na cidade, contribuindo para a diminuição 
da demanda do sistema de transporte coletivo, segundo que os dados que estão 
sendo mostrados são do STCO por ser o mais representativo, mas na época em 1995, 
por exemplo, não existia o STEC que carrega quase 6% atualmente da demanda de 
Salvador, outro fator é que em 1995 não tinha uma rede extensiva da região 
Metropolitana que também reduz a demanda do sistema STCO e por fim o Metrô que 
é uma novidade, em termos de passageiros equivalentes, observa-se que aqui (dados 
contidos no slide) era um pouco mais perto o passageiro catracado e o passageiro 
pagante e percebe-se que distanciou bastante, a diferença eram 5.000.000(Cinco 
milhões) e 45.000.000 (Quarenta e cinco milhões) quase 10%, aqui (dados contidos no 
slide) a diferença são de 34.000(34 milhões) para 23.000(vinte e três milhões), são 
11.000.000 (Onze milhões de passageiros), fatores estes que se explicam como uma 
serie de conquistas que aconteceram ao longo desse tempo, a exemplo da Redução 
de Tarifa, do Domingo é Meia, a Gratuidade para os maiores de 65 anos de idade, 
mas que termina sendo uma pressão muito grande de elevação de tarifa, em paralelo 
a essa queda do Sistema de Transporte Coletivo, nota-se um aumento acentuado do 
grau de motorização da cidade, o gráfico (exposto no slide) mostra do ano de 2005 a 
2016 e houve um aumento de 34% de veículos circulando pela cidade, sendo 25% de 
automóvel e 56% de moto, contribuindo também para a retirada da demanda por 
Coletivo; o STEC tem 59 linhas faz 2.103.000(Dois milhões e cento e três mil) viagens, 
possui uma frota com 257 veículos e roda quase 100.000km por dia e transporta 
quase 72.000 (Setenta e dois mil) passageiros, as Linhas Metroviárias (dados da 
semana de 08 de maio), as duas linhas do metrô naquele momento transportaram 
89.000 (Oitenta e nove mil), praticamente 90.000 (Noventa mil) passageiros por dia, as 
Linhas Metropolitanas são 99 linhas, fazem quase 92.000(Noventa e duas mil) viagens 
por dia, tem uma frota com 640 veículos, uma quilometragem de 210.000(Duzentos e 
dez mil) e transportam 215.000(Duzentos e quinze mil) passageiros por dia, o Trem do 
Subúrbio realiza 31 viagens por dia e transportam quase 10.000 passageiros 
diariamente; (retorna para falar do Sistema Hidroviário): essas linhas, 2 linhas 
metropolitanas que liga Salvador e Itaparica 1 (uma) administrada pela AGERBA 
(Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 
Comunicações da Bahia) e a outra pela Prefeitura, a linha Salvador x Mar Grande 
realiza 1.600 viagens (dados de Maio 2017) e transporta 121.000 passageiros por 
mês; a linha São Joaquim x Bom Despacho são transportados quase 53.000 veículos 
e 256.000 passageiros por mês e a linha Plataforma x Ribeira, transporta 22.000 
passageiros por mês. Continuação da Apresentação por Antonio Mourão 



   

representante do Consórcio TTC/Oficina – quando esses dados são juntados, já não 
mais falando em Viagens e sim de Embarques, porque em Salvador existe o bilhete 
único, onde o cidadão pode fazer dois embarques para completar sua viagem, pode 
fazer três embarques para perfazer a sua viagem, no quadro temos que a Prefeitura 
Municipal de Salvador ao unir STEC, STCO, Seletivo e mais a evasão, que é muito 
grande no sistema de Salvador em torno dos 18% e mais os Clandestinos, ela é 
responsável por 77% das viagens e da demanda da região metropolitana como um 
todo, seguido do Sistema Metropolitano de linhas de ônibus com 14%, 5% dos outros 
Municípios, 3,6% do Metrô e 1% com a junção do Trem, das Lanchas, dos Ferry Boats 
e Verticais 0,8%. Uma questão que não dá para fazer de jeito nenhum é planejar 
Salvador só pensando na cidade de Salvador, então é bom esclarecer que quando a 
gente está rodando a Rede de Transporte, quando se está analisando os 
deslocamentos por dentro de Salvador, considera-se a Região Metropolitana como um 
todo, então todas as matrizes levam em conta a Região Metropolitana, porque não dá 
para pensar em Salvador como uma cidade isolada e da mesma forma que a 
prefeitura usou a pesquisa Origem/Destino Domiciliar realizada pela SEINFRA em 
2012, a prefeitura está disponibilizando todos esses dados e matrizes, para um 
eventual uso do Estado, ou uso da universidade, ou do metrô, ou uso da 
Concessionária ou de quem quer que seja que queiram usar esses dados. Outro ponto 
a ser abordado: Como está o carregamento do Transporte Coletivo hoje na cidade? A 
mancha vermelha (imagens apresentadas nos slides) indicada à utilização do Sistema 
Viário da Cidade pelo transporte coletivo sobre pneus, pelos ônibus quer seja de 
qualquer instância de governo e a cor verde é o carregamento do metrô na semana do 
dia 08 de Maio de 2017, evidente que esse número “hoje” já aumentou, nessa primeira 
análise o tempo de espera é em torno de 10 minutos, o tempo de viagem no veículo 
40 minutos, o tempo a Pé isso para se deslocar até o ponto, quando faz uma 
transferência de um ônibus para o outro  e o tempo a Pé do ponto final até do destino 
para o trabalho do cidadão são de 21 minutos, então o tempo total de viagem médio 
na hora pico da manhã são de 65 minutos numa viagem de 3,21 km, além disso foi 
constatado nesse primeiro levantamento ainda na fase do Diagnóstico que o cidadão 
metropolitano que usa o Transporte Coletivo já fazem 26% de transferência, 26% das 
viagens são feitas pegando mais de um ônibus ou mais de um modo quando envolve o 
metrô; essas transferências estão em Mussurunga com um volume muito grande, CAB 
(Centro Administrativo da Bahia) sem nenhum equipamento de transferência, esta se 
dá no meio da rua, ao longo da Paralela tem muita transferência e no Centro com 
bastante transferência também, em Pirajá e na Calçada são os locais onde 
concentram hoje maior quantidade de transferência desses 26% de pessoas que 
utilizam mais de um equipamento. Alguém na plateia pergunta sobre a Lapa – e 
Antonio Santana representante do Consórcio TTC/Oficina responde que não a 
esqueceu, mas é neste local não dá muita transferência, o cidadão chega, quando o 
ônibus ou metrô chegam á Lapa já chegam com o carregamento muito pequeno, 
nessas outras áreas citadas existe a troca com mais intensidade, na Lapa não existe 
muita troca. Outro item começa a ser explanado – O Sistema Viário: a composição 
deste tem 3.800 km na cidade de Salvador é uma quantidade de ruas que se 
emendadas uma na outra daria para sair de São Paulo e chegar a São Luis do 
Maranhão, é uma quantidade muito grande, quando observamos, por exemplo, o 
Programa de Pavimentação da Cidade, envolve um Programa de Pavimentação que 
sai de São Paulo ao Maranhão, são muitos recursos gerados, muitas vezes a 



   

população reclama que não está ocorrendo, e tem a questão dos recursos pra fazer 
tudo isso; o Sistema Viário está classificado já no Plano Diretor ou em Vias Locais, 
Vias Expressas, Vias Coletoras e Vias Arteriais em 2 níveis e quanto tem cada tipo de 
Via dessa? 49% das vias da cidade de Salvador são Locais, ou seja, de circulação 
local, 6,6% são Expressas, 3,2% de Trânsito Rápido, a Arterial 1 com 7,7%, Arterial 2 
com 9,3% e Coletora 23%, no fluxo de Tráfego temos: 1.245.000 viagens realizadas 
por meio de veículo individual, as regiões de maiores carregamento, a exemplo da 
Paralela tem quase 10.000(dez mil) pessoas na altura da mata próxima ao Exército, 
7.300(sete mil e trezentas) pessoas na Expressa, e mais 2.000(duas mil) quase 3.000 
(três mil) pessoas na Local, a BR324, por exemplo, passa o local de maior 
congestionamento passam 4.632(Quatro mil e seiscentos e trinta e dois) veículos, mas 
não basta sabermos quantas pessoas estão passando em cada via, o que mais 
interessa para analisar um problema viário é analisar se ele está saturado, ou se não 
está saturado, é analisar o desempenho desse Sistema Viário e uma medida para 
realizar esta análise, é o que se chama de Grau de Saturação é dividir a quantidade 
de veículos que estão passando na via pela capacidade que a via comporta e quando 
essa relação veículos que estão passando por capacidade menos que 80% o 
desempenho é bom, o desempenho flui relativamente bem, quando ultrapassa 80%, 
as filas começam a serem observadas, as filas são provocadas, qualquer distração de 
um dos motoristas ocasiona um congelamento naquele momento é como se pegasse 
uma água em 0°(zero graus) que está liquido, balança um pouco e congela, e em 
Salvador foi medido também e o que se presencia são 72km de congestionamento, 
neste 72km, 10km são de Vias Locais, nas Vias principais são 72km de 
congestionamento se comparado a São Paulo em qualquer rádio CBN e falam que 
estamos com 150km de congestionamento, e ocorre na hora pico, São Paulo gera em 
torno de 200km de congestionamento na hora pico, em Salvador se tem uns 60km se 
tirar os 10km de congestionamento das Vias Locais, porque em São Paulo esse item 
não é medido; E isso quer dizer se formos comparar a população de São Paulo com a 
de Salvador quase 3.000.000 e a de São Paulo perto de 12.000.000, o que demostra 
que em Salvador ainda não está congestionado ao nível de São Paulo, mas está 
caminhando para a mesma situação, se nada for feito, certamente Salvador estará no 
nível de congestionamento igual à cidade de São Paulo. Em seguida ocorre uma 
interrupção na apresentação, por dúvida em relação ao material que deveria está 
sendo apresentado? Dá-se prosseguimento, reiniciando o assunto sobre Como circula 
o Sistema Viário/Como circula a carga?: A carga rodoviária em Salvador, aquela carga 
de longa distância que entra e sai de Salvador, hoje está sendo gerada principalmente 
pelo Porto, a Zona Portuária de Salvador que circula quase 1.000 carros por dia útil no 
Porto de Aratu em torno de 1.400 carros por dia útil, no Ceasa em torno de 150 carros 
por dia útil, e no Terminal de Carga do Aeroporto em torno de 100 caminhões por dia 
útil, na apresentação anterior foi falado de cargas que entram e saem na cidade de 
Salvador que precisam de certo tratamento em cada situação dessas, mas tem a 
Carga Urbana, a carga que será distribuída: alimentos, material de compra e venda na 
cidade inteira, todas essas manchas roxas (observadas no slide), são centralidades 
com deficiência de operação de carga e descarga e o único espaço que está 
regulamentado é na área central, então é necessário não só tratar o Sistema Viário, 
onde os problemas estão ocorrendo, como também regulamentar como deve ser a 
questão da carga distribuída dentro da cidade de Salvador; outro aspecto analisado, 
quando se enxerga uma cidade em termos de mobilidade é a questão de acidentes de 



   

trânsito, estes em Salvador vem num crescente até o ano de 2014, quando atinge o 
seu pico de quase 40.000 acidentes por ano, desse tempo pra cá nota-se um 
decréscimo, em 2015 caiu para quase 30.000 e no ano de 2016 caiu para 18.500, é 
uma queda acentuada de acidentes, durante o processamento desses dados com os 
demais técnicos, existiram dúvidas em relação à inconsistência dos números e a 
pesquisa foi elaborada novamente e os dados realmente são esses, mas eles 
coincidem com uma serie de ações que a prefeitura realizou, tanto a nível de colocar 
radares na cidade para regulamentar a velocidade, como ações da fiscalização que 
acabaram por provocar essa redução tão acentuada de acidentes, o representante do 
Consórcio TTC/Oficina Antonio Santana parabeniza a cidade dizendo que se 
conseguiu o que todas as cidades querem; acompanha esses dados com acidente de 
trânsito com  fatalidades – em 2012 tinha-se 250 acidentes com mortes por ano, em 
2016 diminuiu para 138 acidentes com mortes por ano, acompanhando a mesma 
lógica da redução acentuada acidentes na cidade. Outro tópico abordado, 
Infraestrutura Cicloviária: Aqui se tem 200km de ciclovias/ciclofaixas, qualquer tipo de 
tratamento viário para facilitar a circulação da bicicleta, sabemos que 200km é pouco, 
mas numa cidade com essa declividade e relevo é uma situação que já é um avanço, 
eles possuem uma boa intermodalidade com ascensores par poder andar com a 
bicicleta, com barcos e em relação a ônibus e a metrô ainda não tem tratamento, 
algumas cidades no mundo começam a propiciar o acesso da bicicleta em ônibus e 
metrô, ainda são poucos, mas é uma luta que o Movimento Ciclista sempre reivindica. 
Próximo ponto abordado – Acessibilidade: Poucas conexões com o Metrô e o STCO, 
são existem 2 bicicletários e alguns estão sendo construídos no metrô, não se tem 
informação do número exato; escadarias – é sempre um problema para bicicletas e 
temos também na cidade três sistemas de bicicletas compartilhadas: A Bike Salvador 
com 40 postos, A Bike Turista que são os hotéis cadastrados e as Azulzinhas com 6 
tendas na cidade. Transporte de Pedestres: Essa é uma das situações mais criticas na 
cidade, na divisão Modal são 1.750.000 (Hum milhão e setecentos e cinquenta) mil 
viagens por dia, cujo modo principal é a Pé, todos nós andamos a Pé, a exemplo 
quando vamos pegar um automóvel, andamos um pedaço a Pé, o mesmo quando 
vamos pegar o ônibus, aquelas viagens que são feitas só a Pé, cujo tempo 
predominante é a Pé é o que se classifica como Modal a Pé, nesse contexto temos as 
calçadas, a qualificação destas foram analisadas, assim como a caminhabilidade para 
observar se tinha programas, analisar o tempo de fusão nas Estações do Metrô e 
analisar a questão de segurança dos pedestres, na questão das calçadas foram 
sorteados 87 Pontos de Ônibus, 21 Escolas e 12 Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAS), na cidade de Salvador, e também foi analisado 1km o em torno de cada 
situação dessa, para saber como as pessoas andam para chegar nesse ponto, para 
saber as condições das calçadas, então o que nos surpreendeu foi que 22% da 
amostra analisada, não tem calçada e 58% as calçadas requerem algum tipo de 
investimento para possibilitar uma caminhada segura, restando 20% de calçadas 
adequadas é uma situação para uma cidade com esse relevo e essa inclinação das 
ruas e tudo, requer um olhar com muito cuidado. Em termos de caminhabilidade – 
vários pontos da cidade foram pegos na porção central da cidade, mas está sendo 
mostrado a Avenida 7 de setembro (no slide), observou-se que nela a calçada é boa, a 
segurança em torno de 1km também, no entanto a caminhabilidade é péssima, porque 
a calçada está sendo usada pelo comércio ambulante, com isso não se consegue 
andar direito nessa região; existe programa na cidade de Salvador? Existe, tem o 



   

programa Eu curto meu passeio, que inclusive teve uma resposta muito boa, forma 
notificados 5.073 (Cinco mil e setenta e três) domicílios que representaram a 
quilometragem de 164 km de calçadas e teve uma resposta de 120km, que foi uma 
resposta boa, porém não é suficiente, mas mostra que a cidade está tomando 
iniciativas para buscar, por exemplo, calçada não é de competência da prefeitura fazê-
la e sim de competência do dono do lote, mas se prefeitura não acionar, não fizer 
programas, não começar a incentivar veremos uma situação de quase 80% da calçada 
de inexistem ou estão mal feitas para a caminhabilidade. Continuando com a 
apresentação: Há também um programa Degrau Legal, que não foi possível obter as 
estatísticas de alcance dele, mas são inciativas que a prefeitura está realizando e que 
precisam ser intensificadas, porque antes disso foi medido a microacessiblidade no 
metrô, por exemplo, o que se está construindo agora, como está sendo construído? E 
chegou-se a conclusão que na Linha 1 o tempo de acesso médio do ponto de ônibus 
mais perto do Terminal, convalescendo do terminal que está mais perto ou até a 
catraca do metrô são de 3 minutos, mas tem situações que temos um tempo de 7 
minutos , na Linha 2 isso é um pouco pior, o tempo médio de acesso são de 5 
minutos, mas tem situações que há quase 10 minutos de caminhada, isso porque a 
Estação de Pituaçu não foi analisada e tem deslocamento maior e que com certeza 
teria um tempo maior, em conversa com o diretor do metrô o mesmo informou que em 
cada um desses acessos teremos a escada rolante para chegar no nível da passarela, 
então esse tempo certamente vai cair bastante, não se sabe em quanto, mas é uma 
preocupação, Antonio Santana diz que achava que não existia essa preocupação por 
parte do metrô, mas eles estão atentos a esta situação da acessibilidade nas 
Estações. Os Dispositivos Verticais são poucos na cidade, deveria se ter muito mais, e 
foram construídos há muito tempo – fazendo uma brincadeira, vamos pensar que não 
existisse o Dispositivo Vertical quanto tempo demoraria da situação de quando você 
entra até quando ele chega à parte superior? No Elevador Lacerda, levamos cerca de 
30 segundos, a pessoa chega e sobe se for a pé, o tempo são de 11minutos, dentro 
de uma situação que para subir é mais demorado e para descer é muito mais rápido 
(tempo médio); do Plano Inclinado Gonçalves demora 13 minutos e se for pelo Plano 
Inclinado 1minuto, do Plano Inclinado do Pilar 9 minutos contra 1 e do Plano Inclinado 
da Liberdade são 10 minutos contra 2 minutos, o que demostra que esses 
equipamentos são extremamente necessários para uma cidade com relevo de 
Salvador e que tem que ser pensando em muito mais locais e ter uma forma de 
mantê-los, porque fazê-los e não mantê-los é complicado, em seguida fala-se da 
questão da Segurança que é o retrato da combinação do relevo com o tratamento das 
Calçadas – caiu na calçada à fonte disso em 2012, quando foi feita a pesquisa para a 
SEINFRA e pedido do Banco Mundial, que queria pegar uma cidade para verificar 
quanto se gastava em acidente, pediu para nós (Consórcio TTC / Oficina) fazermos 
uma pesquisa já que estávamos indo até a casa do cidadão, fazer a pesquisa 
Origem/Destino Domiciliar perguntam-se nos últimos seis meses se alguém da família 
tinha sofrido algum acidente, em que local ocorreu e como foi? A pesquisa mostrou 
que 25%, maior índice de acidentes em Salvador é porque caíram na Calçada é maior 
que atropelamento que são 18% e 57% são os outros acidentes motorizados que 
acabou de informar que diminuíram na cidade, isso mostra que a questão do andar a 
pé e da infraestrutura de andar a pé é uma questão que esse plano tem que olhar com 
muito carinho. Projetos já comprometidos: Nós temos uma serie de projeto de fazer 
um Plano com horizonte em 2049, requer se aproveitar tudo que a cidade já está 



   

fazendo, mas já temos vários projetos em andamento à nova conexão viária ligando o 
Lobato a Pirajá, a duplicação da Avenida Gal Costa, o túnel de interligação sob a 
Avenida Luiz Viana, a implantação da Via 29 de Março, Três Viadutos da Linha 2 
Metroviária, novo Viaduto do Complexo Viário 2 de Julho, implantação da nova ligação 
entre a Avenida Luiz Viana e a região do Trobogy, a implantação da Via Metropolitana 
que ligará a CIA ao Aeroporto, a implantação das intervenções já projetadas para o 
trânsito de imediato e pistas expressas na Avenida Antonio Carlos Magalhães, esses 
são todos os projetos que a conseguimos enxergar e já tem recursos comprometidos, 
estejam parados ou não, mas são projetos que já tem recursos comprometidos e com 
isso o Planmob irá fazer uma analise dos projetos e irá propor novas coisas, não se 
limitará somente aos já existentes. Em termos de Transporte Coletivos – Tem-se o 
BRT (Transporte Rápido por Ônibus) ligando a região Paripe a região da Pituba, de 
Paripe a Itapuã, o terminal do Lobato até a Pituba, tem a LIP (Ligação Iguatemi – 
Paralela) á Lapa que já esta licitado, serão implantados (9) nove BRTS na cidade, 
aproveitando o Sistema Viário já existente e esses que estão sendo feitos 
principalmente a ligação dessas duas porções da cidade que tem uma demanda muito 
grande, por fim o representante da TTC/ Oficina reforça uma fala do Secretário Fábio 
Mota e da Dr. Cristina Seixas que diz o seguinte: Isso não é um plano de governo e 
sim um plano de Estado, é um plano que atravessa vários governos, pensar na cidade 
em 2049 não será apenas a administração vigente serão outras que virão, então esse 
trabalho deve ser encardo sem toda aquela paixão politica que existe, mas buscando 
dá a resposta de fato para a necessidade de mobilidade da cidade. O representante 
do Consórcio TTC/Oficina agradece e diz está á disposição. Em seguida a mesa é 
recomposta pelos convidados para dar inicio aos debates: a Promotora de Justiça Dr.ª 
Cristina Seixas, o Secretário de Mobilidade Fábio Rios Mota, o Coordenador Técnico 
do Plano de Mobilidade e professor Francisco Ulisses, o Engenheiro do Consórcio 
TTC/Oficina Antonio Luis Mourão Santana, o Engenheiro do Consórcio TTC/Oficina 
Francisco Moreno, o procurador do Munícipio de Salvador Paulo Aragão, o Vereador e 
Representante do Conselho Municipal de Transporte Hélio Ferreira, o Vereador Luiz 
Carlos e o Superintendente da Transalvador Fabrizzio Muller. O secretário Fábio Mota 
reinicia as atividades e reforça que a apresentação diz respeito ao Diagnóstico atual 
da cidade de Salvador com todos os dados e estudos, iniciando a partir desse 
momento espaços para o debate e as perguntas quando necessário, explica sobre a 
inscrição para quem tiver interesse em elaborar perguntas. Eduardo Leite (Diretor de 
Planejamento de Transporte da Secretaria de Mobilidade de Salvador) faz uma breve 
orientação a fim de se possa deixar esta etapa organizada, é feita uma lista e as 
pessoas que querem perguntar, devem assinar e informar se fazem parte de alguma 
instituição ou se comunidade, a rodada é feita a cada três perguntas com o objetivo de 
otimizar o debate. A primeira participante a se pronunciar é Luiza Câmara (Presidente 
da Associação Baiana de Deficientes Físicos/ABADEF), explanou que considera o 
Ministério Público como “nossa casa” e que as vindas a esse estabelecimento reflete a 
nossa participação social junto aos governos, desde o tempo que a Dr.ª Silvana 
Almeida aqui esteve, em seguida a mesma se refere a Dr.ª Cristina Seixas, 
inicialmente parabeniza a prefeitura pelo Planmob, ressalta que o estudo está bastante 
detalhado, pergunta o nome da pessoa que realizou a apresentação do Planmob - 
Antonio Santana, e diz que este explicou de forma didática e acredita que qualquer 
pessoa de todos os níveis de compreensão, de estudo, de PHD no mais simples como 
o “dela”, que apesar de feito UFBA, descambou pro lado da pessoa como deficiência, 



   

diz também que achou muito completo, didático, porém explana sobre uma cidade que 
foi falada, com problemas seriíssimos de mobilidade, mas que espero que daqui pra 
frente, não serão melhorados todos, mas que vão melhorar muitos; Luiza destaca a 
questão dos estacionamentos que também requer uma atenção especial, porque diz 
respeito a mobilidade, as pessoas com deficiência tem um deslocamento muito mais 
extenso desde quando elas são têm mais necessidade, abrir carro, retirar a cadeira ou 
ter ajuda, por não ter quem dirija e isso está criando um problema seriíssimo, as áreas 
de estacionamento além de serem poucas para a própria população, não sabemos 
como esse problema será resolvido – eu diria que o órgão da prefeitura precisa de 
mais treinamento quando sairmos para a rua, a pessoa com deficiência se sente mais 
limitada ainda, o direito de ir e vir, essa liberdade é necessitada quase que 
diariamente, é muito difícil, mas é preciso uma reunião especifica pra a gente ajudar, 
essas vagas não são respeitadas, elas são marcadas, mas não são respeitadas – eu 
para chegar até aqui, eu chego atrasada, mas não é porque eu durmo é que a 
mobilidade é muito difícil a mobilidade para a pessoa com deficiência, falo de Salvador 
mas sei que não é a única, deve ser todo o Brasil. A participante diz está indo para 
Brasília e vai observá-la, e estará representando a mulher com deficiência na 
Conferência de Saúde da Mulher, logo após agradece e passa para o próximo 
participante. A segunda participante Érica – representante da Mobicidade Salvador, é 
ciclista desde 2011, faz uma observação do quanto foi difícil vir de bicicleta e parar 
dentro do Ministério Público, se dirige a Promotora Dr.ª Cristina Seixas registrando a 
sugestão, assim como todos os prédios públicos não possuem paraciclos para que as 
pessoas que fazem o uso do modal ativo bicicleta possam parar as suas bicicletas, se 
tem estacionamentos para carros, deveriam ter estacionamentos para bicicletas, deu 
exemplo de algumas cidades como Florianópolis onde é previsto por Lei Municipal que 
10% dos estacionamentos sejam revestidos para bicicletas, finaliza deixando 
registrado a sugestão e que essa questão é preciso ser revista nas próximas 
audiências, fala de outro assunto colocado no Regimento Interno na leitura de 
Eduardo Leite no primeiro momento sobre a garantir a participação popular e 
menciona que as duas outras audiências públicas sejam marcados em dias e horários 
diferentes, pra que se consiga assegura essa participação popular, porque boa parte 
da população não disponibilidade para sacrificar um turno do seu horário comercial 
para está aqui, se quer efetivamente fazer participação popular a gente precisa pensar 
num sábado ou em horários noturnos, o secretário Fabio Mota responde e diz que 
pode ser, no mesmo momento ocorre alguns aplausos, a mesma prossegue citando as 
colocações dentro do Diagnóstico apresentado pelo Consórcio, e questiona o fato da 
Mobicidade ter participado das Escutas Setoriais em 26/04/2017, na SEMOB, onde 
nossos coletivos foram convidados a participarem e dar os testemunhos sobre como 
viver dentro da cidade sendo ciclistas e nenhum do material que foi deixado, está 
configurado no site do Planmob, e pontua onde foi parar, porque todo o material 
entregue no dia 26/04, não consta no site oficial como  sugestões populares pra que 
possam ser verificadas e disponibilizadas  assim outras pessoas posam ter acesso ao 
que Mobicidade como parte da Sociedade Civil estamos propondo; pontua sobre a 
extensão de 200km de Estrutura Cicloviária que não é conectada, ressalta a 
importância do assunto, e diz que esses  200km são questionáveis, porque 
considerando ciclovias de Parques, não conecta nada a lugar nenhum, é ciclovia de 
lazer não é rota, e destaca que é preciso rever essas colocações, finaliza e passa para 
Marcela representante da Bike Anjo Salvador que inicia a sua fala explicando que a 



   

Bike Anjo também são coletivos de ciclistas, e diz lidar com muitas pessoas que estão 
começando a andar de bicicleta, e essa questão da estrutura cicloviária os tocam 
muito de forma profunda e continua a fala das sugestões que foram levadas para a 
Escuta Setorial, que a Bike Anjo também participou no dia 26/04/17, também 
participaram de uma visita técnica em Julho e foi apresentado in loco, problemas 
relacionados a essa falta de conexão entre as infraestruturas, a questão das altíssimas 
velocidades das vias da cidade e sendo assim não é possível enxergar essas 
questões contempladas neste plano e de igual forma fala da questão do BRT que com 
base na opinião deles “Bike Anjo” não contemplam a demanda da sociedade, não 
contempla os modais ativos, os pedestres e ciclistas e ainda tem vias sendo 
requalificadas e não se percebe como está requalificação está sendo feita em acordo 
com um plano que não existe ainda; existem requalificações feitas sem estarem 
adequadas a um Plano de Mobilidade dito sustentável – temos a Avenida Sete, 
Ondina, Rio Vermelho e não se ver a questão da priorização dos ciclistas e dos 
pedestres, finaliza e cede o restante do tempo para Érica da Mobicidade para que ela 
posso concluir o raciocínio do que já foi falado. Érica retoma a palavra e diz que foram 
promovidas três matérias jornalísticas falando sobre a requalificação da Avenida 7 que 
será feita no final do ano, a requalificação do trecho Ondina x Rio Vermelho e a 
licitação do BRT e questiona como projetos tão grandes feitos esses, importantes, que 
envolve toda a sociedade e todo um orçamento que estão sendo feitos em paralelos 
ao Plano de Mobilidade? Continua: o Plano de Mobilidade não finalizou de acordo com 
o que foi falado pelo secretário Fábio Mota a previsão é que seja implementado até 
março de 2018, Marcela pergunta como será feito esse entre outros projetos 
desligados, desconectados do plano matriz que seria o Plano de Mobilidade? Diz que 
é preciso rever como será feita essa interface? O secretário Fabio Mota inicia o ciclo 
de respostas sobre a última pergunta: E proferi que o Plano de Mobilidade é uma 
figura nova no histórico da cidade, evidencia que a cidade tem outros estudos como o 
PDDU, LOUOS, como a Rede Integrada de Transportes Públicos e diz que o grande 
desafio do Plano de Mobilidade é fazer a integração e harmonia de todos os modais, 
essa é grande discussão. Dar seguimento falando sobre o questionamento que foi 
feito, de como que estão sendo feitas as grandes obras sem um Plano de Mobilidade? 
Responde, explicando que o Plano de Mobilidade é uma figura nova este é uma figura 
nova e está chegando para fazer essa harmonia no que está se desenvolvendo na 
cidade e não se está fazendo as grandes obras na cidade pela cabeça do prefeito ou 
do secretário da pasta, mas em cima de outros estudos que se tem como a RIT, o 
PPDDU, LOUOS, o Salvador 500 e tantos outros estudos, logo após repete que o 
Plano de Mobilidade veio para harmonizar. O secretário Fábio Mota responde outro 
item relacionado a não contemplação que foi colocada de está ou não no plano, diz 
que inicialmente o Plano não está pronto, e explica que está se tratando da 1ª 
Audiência Pública que trouxe um Diagnóstico da realidade da mobilidade como um 
todo na cidade de Salvador, ressalta que haverá outras oportunidades de ter outras 
audiências públicas e dá total razão em relação à  questão do horário das audiências e 
explica que esta primeira é muito mais de apresentação de dados, de configuração do 
que existe hoje; evidencia que a próxima Audiência Pública será de debates, de 
propostas, de soluções apresentadas e até a Audiência Pública acontecer, irá ocorrer 
outras escutas, workshops, hoje não está se apresentando o Plano de Mobilidade, não 
tem ninguém contemplado ou deixado de contemplar, está se apresentando estudos 
básicos principais, que foram feitos em um período de 100 dias, para que a partir de 



   

agora se começar a discussão do Plano de Mobilidade da cidade de Salvador, 
responde em seguida sobre as contribuições que foram feitas pelos movimentos 
Mobicidade e Bike Anjo a palavra é passada para Antonio Mourão Santana 
representante do Consórcio TTC/Oficina e antes do mesmo responder o secretário diz 
que as contribuições e tudo mais o que foi feito consta no material impresso de grande 
volume que foi mostrado a todos os presentes nesta 1ª Audiência, o secretário chama 
a atenção para informar que todas as contribuições constam neste material e se a 
leitura fosse feita, não sairia hoje do local, porque é muito extenso, precisaria de uma 
semana inteira para fazer um Audiência Pública, o que consta neste é um Sumário de 
tudo que retiramos das contribuições e de todos os estudos. Eduardo Leite informa 
que o material já está disponível o Relatório VI. Antonio Mourão Santana inicia sua 
resposta: Enfatiza que apresentou uma síntese que tinha um tempo de no máximo 55 
minutos para apresentar todo esse trabalho, evidencia que o tempo é curto, explica 
que a primeira apresentação que foi feita para o Secretário Fabio Mota e a equipe 
tinham 170 slides, o da apresentação (da 1ª audiência) tem 50 slides – ele diz que foi 
arrancando, porque o tempo não daria e quanto à questão da disponibilização de todo 
o material na internet, não soube responder o porquê de não está! Mas promete dá 
uma olhada e verificar essa questão, e direcionando a resposta a Bike Anjo e a 
Mobicidade não soube explicar porque não está disponível no site do Planmob, mas 
está ciente que eles foram contemplados, todo material apresentado foi analisado e 
contemplado no Diagnóstico, o mesmo continua a responder e opina que o processo 
pelo qual Salvador está passando é muito rico, relata que a empresa dele (Oficina 
Consultores) e a empresa do Francisco Moreno (TTC Engenharia), já fizeram Plano de 
Mobilidade na maioria das capitais brasileiras e diz que Salvador o surpreendeu 
principalmente a riqueza de projetos existentes e que a empresa (Consórcio 
TTC/Oficina) pegou todos, assim como a riqueza das Escutas Setoriais, destacou o 
caráter participativo, nesse momento menciona a Drª Cristina Seixas (que ressaltou o 
fator participativo anteriormente), prossegue explicando que pelo menos na parte 
técnica, embora tenha sido selecionados entidades e técnicos para falar sobre o que 
estes enxergavam de Salvador, foi muito rico, e diz não ter passado por nenhum 
processo tão rico quanto aqui (em Salvador) e com isso espera que consiga avançar 
nas discussões todas e pede desculpas a Érica (Mobicidade) e a Marcela (Bike Anjo) 
pela não publicação do material e se compromete a verificar com será feito, e em 
seguida agradece. A rodada prossegue e o quarto participante Alex da UGP (União 
Geral dos Passageiros) se apresenta e se reporta ao Secretário Fabio Mota e diz 
estranhar a ausência do Governo do Estado, dos representantes do Governo Federal, 
sabe que o Plano é de Mobilidade do munícipio, mas como eles têm projetos e 
principalmente existem polêmicas que a sociedade quer dirimir nessas audiências, 
segue perguntando se eles não foram convidados para essa audiência, fosse o 
Ministério das Cidades, o Ministério dos Transportes e também a Secretaria (SEDUR) 
que está desenvolvendo o projeto do Metrô e do VLT? O Secretário Fábio Mota 
responde que todos foram convidados para as Escutas Setoriais, seguindo da 
Audiência Pública que foi publicada no Diário Municipal do Município, publicado nos 
jornais de circulação e foi encaminhado Ofício, finaliza informando que não sabe como 
responder ao participante. Em seguida representantes do Governo do Estado 
(SEDUR) se manifestam, confirmando e se apresentando a presença de algum deles: 
Danilo Ferreira (Diretor de Mobilidade do Estado da Bahia /SEDUR), este informa que 
Grace Gomes (Superintendente da SEDUR) não pode comparecer, finaliza informando 



   

que estão na Audiência representando o Governo do Estado, o secretário informa 
então que está esclarecido. Continuando o quinto participante Júlio Freitas (CCR), 
parabeniza o trabalho e ao Antonio Santana Mourão e se disponibiliza junto com a 
equipe do metrô para atualizar os dados do acesso as Estações do Metrô, tendo em 
vista que foram lançadas as passarelas junto com as rampas provisórias e logo serão 
implementadas as escadas rolantes, as escadas fixas e os elevadores, o mesmo 
divulga as informações com a finalidade de atualizar as informações contidas no 
Diagnóstico de Mobilidade, aproveita e diz também que está na expectativa da 
inversão dessa tendência de perda do transporte coletivo para o individual e nos 
próximos anos que é o objetivo de todos, fazemos parte de uma rede única integrada 
e estamos dispostos a discutir e propor modelos que façam a inversão disso 
novamente, ou seja, que possamos recuperar o passageiro para que a cidade flua 
melhor e o sistema funcione de forma mais adequada; a rodada de perguntas 
prossegue e o participante Carl Von Hauenschild (Arquiteto e Urbanista da IAB) inicia 
indagando que tem algumas perguntas que não foram respondidas e atesta que 
quando viu os relatórios sobre as escutas públicas há determinadas formulações que 
faltam ou que foram alteradas, e quer saber para aonde manda as questões que 
precisam ser retificadas na documentação das escutas públicas? E segundo, no 
contrato da consultora tem um passo que se chama ao que parece Levantamento? Ele 
tenta explicar que existe o relatório preliminar o RT02(Relatório dois) que foi mandado 
e termina na análise de todos os documentos existentes e vão para o Diagnóstico, 
mas consta no item 3 (três) que deveria fazer parte desse relatório todos os estudos, 
ressalta que os Secundários já foram citados no RT02(Relatório dois), mas todos os 
estudos de dados Primários não existe em nenhum lugar quais os estudos que a 
Consultora (Consórcio TTC /Oficina) e a prefeitura definiram que sejam elaborados 
para poder diagnosticar melhor a situação e fazer as suas intervenções em cima de 
determinados problemas existentes e explica que está perguntando quais são os 
estudos e dados primários que a Consultora está fazendo?, e em função disto a gente 
ver que a Prefeitura e a Consultora estão trabalhando somente sobre as Zonas de 
Tráfego da OD de 2012 que não são compatíveis com as Unidades Territoriais de 
Planejamento Oficiais de Salvador, já o Plano Diretor (diz não aceitar) este utilizou a 
Prefeitura Bairro que não tem compatibilidade nem com nem um, nem com outro, 
então se a gente observa essas unidades de planejamento não definidos tanto no 
Plano Diretor quanto no Plano de Mobilidade muito menos respeitando o que está 
definido nos últimos 4 planos já publicados, gera uma preocupação porque a 
comparação com os planos anteriores com a carregamento do Sistema de 
Transportes em determinados momentos se não utilizarmos as mesmas unidades de 
planejamento, não se consegue fazer histórico ou histórico equivalente (o tempo de 3 
minutos excede, mas o participante complementa a pergunta), continua a explicar que 
as projeções depende dessas unidades de planejamento (há uma interrupção de 
Eduardo Leite, solicitando que Carl conclua) este responde dizendo que fará a 
conclusão, e cita que quando vemos as demandas da capacidade do sistema viário a 
não se ver edificado a capacidade por unidade de planejamento do sistema viário 
existente, a capacidade que ele tem de como fornecer e o super carregamento em 
relação a essa capacidade que tem, não tem numericamente, pelo menos se tem 
algumas plantinhas que mostram as faixas vermelhas ou azuis que definem 
determinados carregamentos ou comportamentos do Sistema Viário, mas a gente não 
tem e sinaliza o último ponto para terminar que quando se aloca os índices de 



   

aproveitamento definidos na LOUOS (Lei de Ordenamento, Uso e Ocupação do Solo), 
eles precisam ser transformados em demanda de viagens, (o tempo excede, e o 
participante diz que se escreverá novamente e pontua que 500 páginas de relatório 
não é fácil); um participante aclama que se deve estipular o número de pessoas 
inscritas, o tempo e o encerramento para que não se prolongue); o próximo 
participante Carlos Alberto Quirino e Silva (Arquiteto e Urbanista) se pronuncia, e 
começa parabenizando a SEMOB (Secretaria de Mobilidade) pelo processo e pela 
delicadeza e pela cautela que foi medida, parabeniza também a apresentação de 
Antonio Santana (Consórcio TTC/Oficina) e explana que tem duas observações (pede 
para colocar o slide sobre a observação) e diz não está delirando sobre o Sistema 
Viário Total, parecendo que consta 3.580.000 km, informa que também que também já 
cometeu essa falha em outros momentos, corrige a informação de que são na 
realidade são 3.780.000 km e destaca que na apresentação teve esse pormenor e a 
segunda observação se tratou da compreensão no mapa de transferência da situação 
da Avenida Paralela que é auto explicativa, mas explica que há uma serie histórica em 
que o Largo do Rio Vermelho no sentido bairro-centro seria a Praça Colombo, e no 
sentido centro-bairro no Largo da Mariquita, Praça Nossa Senhora da Luz, a Baixa do 
Fiscal, o Largo da Argeral no bairro de São Caetano, a Rótula da Cajazeiras V e a 
praça Pulgas Tavares no bairro de Itapuã, no ponto de transferência eles não foram 
mapeados e são ambientes extremamente interessantes e significativos dessa 
transferência e foi acentuado com a integração aberta (chama atenção para esse 
detalhe), pontua que foi uma das coisas que inclusive se fez questão de fazer e que 
poderia durante a semana fazer uma amostragem com a equipe do Consórcio 
TTC/Oficina, chama atenção que a chave do segundo quesito é Blaise Pascoal em 18 
de março  em 1662, ou seja há 355 anos criava e falava do direito de ir e vir e assim 
nasceu a carruagem pública, manifesta que estamos há 32 anos de 2049, e todos 
temos um anseio de vermos a participação popular, mas há um fato pelo qual todos 
estamos aqui presente, essa plateia é rigorosamente intelectualizada e assim sendo, 
para sensibilizar a população em volume maior, tem que haver um trabalho didático e 
desdobrado e nessa oportunidade sugere a Secretaria, e pede em sua fala e no 
clamor na infinita concentração nesse assunto de se ter a emissora temática, 
principalmente uma Rádio AM vinculada  diretamente a Secretaria de Mobilidade, não 
há mais condição de não a termos e conclui esclarecendo que esse exercício é para 
que a população consiga ouvir dentro daquilo que as senhoras do Coletivo de Bike 
falaram, dentro de cada tempo interagir personalizadamente ou como anônimo com o 
poder público e criar uma serie histórica, porque quando se sente as emoções nos 
calores das Audiências Públicas são interações não resolvidas intelectuais e são 
necessidades que vem da população mais carente, e esta tão abordadas nas 
estatísticas, mas passam abatidas por todos nós, há um fato de que a gente interage 
intelectualmente, mas de uma serie de conjuntos que estão passando abatidos e a 
população se multiplicando, para que não soframos o que a Ásia se equivocou, a 
Europa se equivocou, somos o gozo esplêndido dessa população, pra admirar e  para 
marcar o 2049 e sermos significativos hoje, é preciso reformular o nosso pensamento 
elevando a interatividade e psicanalisando cada elemento significante do que sai de 
nós emocionalmente e qual a direção que efetivamente queremos coletivamente e 
individualmente com a nossa cidade; a rodada de pergunta é finalizada e a sessão de 
resposta começa mais uma vez: a palavra é passada para o Coordenador Técnico 
Francisco Ulisses, discorre que Carlos Alberto Quirino é sempre uma lição de 



   

aprendizado e com a proposta, e diz em cima do que o Carlos falou que estão 
previstas Oficinas nos bairros, além dos workshops e informa que esta se procurando 
viabilizar mais para frente as oficinas de forma que se tenha além das ideias das 
Escutas Setoriais que teve um caráter mais especialistas, nas Oficinas de bairros as 
discursões são por regiões, para que se tenha outra fonte de informações como o 
mesmo sugeriu, o coordenador Técnico Francisco Ulisses completa, que estão 
previstas e que a dificuldade é o tempo de operacionalizá-las e com relação as 
colocações de Carl Von (do IAB), explica que na realidade em Salvador tem um 
acervo de planos enormes e poderia até dizer que se sente um repórter ocular da 
história, e revela que ao longo desses 40 anos tem-se acompanhado todo esse 
processo de estudos e tal, ressalta que a dificuldade grande e que teve que ser feito 
foi fazer um certo filtro desses planos, alguns já considerados porque estavam 
defasados e outros que foram incorporados recentemente, e com isso dos inúmeros 
planos que foram relacionados, nós fizemos um filtro com a incorporação dos mais 
recentes e outros teve que fazer esse filtro e ver o que era aproveitável, houve 
resgastes de alguns planos, os mais fundamentais da história do transporte que é o 
EUST – Estudo de uso do solo e Transportes de 1975, é um plano que deu a base de 
todo o planejamento de Salvador e da região metropolitana, hoje se tem uma cópia 
digitalizada que não existia que também será disponibilizado no site, continua 
explicando que houve um esforço para a realização desse filtro para saber o que 
poderia ser aproveitado, e assim os planos estão filtrados, houve um resumo dos 
planos e o material ficará como acervo de contribuição do Plano de Mobilidade e 
salienta que em relação a esse aspecto opções tiveram que ser feitas e quanto as 
Unidades de Planejamento ( também citadas por Carl Von) que estão do PPDU (Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano), foram rezoneadas, o professor reforça sobre o 
que o participante falou, e dá continuidade esclarecendo que em termos de 
planejamento foram criadas outras áreas diferentes das anteriores, que eram regiões 
administrativas, hoje prefeituras de bairros, mas a fase 1 do Plano 500 que deu base 
ao PPDU, fazendo um rezoneamento da cidade nessas macroáreas e para cada uma 
delas se tem uma propostas de mobilidades especificas e articuladas com as 
propostas gerais que foram analisadas também,  e considerando para cada macroárea 
(chama atenção que não sabe o nome exato), mas afirma que tem essas propostas 
locais, ou zonais e gerais, atesta que tudo isso está sendo levado em consideração, 
(há uma duvida em relação a quantidade das áreas, se 5 ou mais?!) de qualquer forma 
o Coordenador Técnico Francisco Ulisses diz ser uma referência e por nelas conterem 
propostas de mobilidades para cada uma delas e com umas metas e tal, se dirige ao 
participante Carl Von, falando que esse zoneamento, o mesmo já o conhece que 
permite uma serie histórica desde 1975 até 2012, permitindo assim fazer uma 
comparação de cada uma dessas macrozonas e Zonas Tráfego e refere-se a Antonio 
Santana (Consórcio TTC/Oficina) para que se possível complementa-se a informação? 
Este diz que sim e explana que primeiramente está se falando nesse momento de 
Diagnóstico, mas que houve uma preocupação muito grande e diz que no Prognóstico 
será visto, de compatibilizar as Unidades de Planejamento, e em termos de 
Transportes salienta que, o que interessa é que esse território esteja o mais 
desagregado possível, a pesquisa de 2012 eram 240 zonas e foi dividida em regiões, 
a exemplo de Cajazeiras que é uma zona imensa e precisava-se ter uma leitura com 
maior acuidade e nós dividimos essas 240 zonas em 830 subzonas e pudemos 
reagrupá-las da maneira que for possível essa divisão, essa divisão está coerente com 



   

2012, à divisão do território pode assim compatibilizar por todas as outras unidades 
que se queira e está coerente também com o Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), pronuncia que na fase seguinte a dos Cenários para saber o 
que acontece com Salvador, se nada for feito e fizermos somente esses projetos já 
comprometidos? Continua a falar que eles foram projetados de quantidades de 
pessoas de população em termos de empregos, de renda, em termos de matriculas, 
coerentes com as recomendações do Plano do Salvador 500 e tudo, foi feito um 
esforço de reler a cidade para complementar essa questão, que será visto em detalhes 
na próxima fase que está sendo realizada e haverá discursões, workshops com todos 
e com o pessoal que faz essa leitura técnica da cidade e terá oportunidades para uma 
discussão de forma mais ampla, Antonio Santana reforça que essa preocupação está 
presente, relembra que outros técnicos além de Carl Von já tinham apontado essa 
questão durante as escutas, mas nesse material do RT06 não consta mesmo, porque 
pertence à outra fase, agradece e finaliza o direito a complementação. Outra rodada 
de perguntas é iniciada, o Secretário Fabio solicita brevidade por causa do tempo, 
lembra que será encerrado ao meio dia; em seguida a participante Maria do Socorro, 
Arquiteta e que também trabalha com Urbanismo faz referência ao que o Professor 
Francisco Ulisses falou de que fazemos parte desse repórter (usou um termo não 
compreendido) e pontua primeiramente a questão dos Planos não terem nenhuma 
vinculação com a topografia da cidade e acha que é um equívoco e na opinião dela o 
que falta é gestão, e que os planos normalmente todos eles consideram a topografia 
de Salvador, e se for procurá-los veem em todas as leis, mas questão da gestão é 
séria, diz que agora é preciso que esse Plano, que ela espera ser um Plano de Estado 
mesmo, que não seja um Plano de Governo e possamos conseguir uma gestão que 
evite exatamente o que ocorre na cidade que é todo o desmando em relação à 
Mobilidade Urbana, principalmente a dos pedestres e das pessoas agora que querem 
andar de bicicleta, (faz uma referência a Pascoal, com risos) ao próprio Plano de 1943, 
já se considerava essa parte, a questão da topografia de Salvador e falava em 
circulação por bicicleta, a integração modal e isso tudo vem permeando todos os 
planos que é uma profissão de planos muito grande e espera que não seja feito mais 
um, para ficar na mesma situação e continuar sem gestão para que não se tenha o 
resultado de que se espera dele, reforça que para ela a gestão é a coisa mais séria do 
planejamento de Salvador, o Secretário Fábio Mota responde que com certeza esse é 
o grande desafio. Após os aplausos, o secretário esclarece que não será feito só o 
Plano, e que este estando pronto terá uma estrutura para a implantação do Plano, 
teremos o gerenciador do plano; dar-se prosseguimento com o participante Antonio 
Lima, simpatizante da causa ciclista, diz ser Autônomo e que não representa nenhum 
grupo e acha que somos uma maioria e que hoje se percebe que sem dúvida alguma, 
o crescimento do ciclismo e o investimento realizado pela prefeitura, pelo 
entendimento pessoal dele que foi muito focado no Turismo, no sentido do ciclismo do 
lazer, e acha que o que deve ser pensando ao ler a minuta do relatório, explana que 
antes de se posicionar em relação a algumas questões é preciso ler, percebe-se que 
caminha pela questão central que é a integração dos modais, bicicleta, metrô, acha 
incrível e corajoso falar em Plano de Mobilidade Sustentável de Salvador com a região 
metropolitana que se tem, mas acho que é preciso avançar nesse pensamento, e 
sugere ao ler o relatório, avisa que não é especialista da área, apesar de ser 
Economista, mas não é especialista na área de trânsito, continua a relatar que no uso 
diário da bicicleta, tem áreas que são vias como Bonocô, Iguatemi, Avenida Paralela, 



   

que ao mesmo tempo são as vias mais perigosas da cidade para o ciclista e hoje não 
consegue ver o cenário onde se consiga fazer uma ligação intermodal de forma 
eficiente, vimos o metrô avançar, mas como ciclista a cada dia está ansioso para 
saber como vai funcionar essa ciclovia que se fala ou que a gente ver, principalmente 
na Paralela, entende que o maior problema visto nessa interligação que estas não se 
comunicam, e que é um a grande desafio, atesta que é uma proposta para se falar e 
que grupos de ciclistas também sejam chamados, para as reuniões setoriais, acha 
importante e destaca que esses grupos crescem a cada dia e os lugares que eles 
saem são os mesmos (se refere aos grupos de ciclistas), explana que é facílimo pelas 
mídias são fáceis de achar, eles precisam ser escutados e hoje se conseguíssemos 
pensar nessa interligação modais nessas vias, faz uma referência ao pai que dizia que 
o Brasil é um país novo, porque costumamos pensar que é muito tempo e não é! É  
preciso se pensar se conseguirmos avançar nesse Plano, numa melhoria para o 
ciclista nessas três áreas Bonocô, Iguatemi e Av. Paralela, já será um avanço, em 
seguida aproveita e parabeniza que quando se é ciclista e observa que as coisas 
avançaram, o mesmo acha corajoso; o participante seguinte Henrique Baltazar 
(Presidente do Sindicato dos Motociclistas, Motoboys e Mototaxistas da Bahia), inicia 
fazendo um comentário sobre o que para ele é um inferno, andar de moto em 
Salvador, que também é um inferno para os motoristas de automóveis e a famosa 
conhecida indústria das multas que ocorre na cidade, na Paralela a velocidade 
máxima são de 80km, mas nas vias adjacentes são 60 km, quase sem nenhum aviso, 
exemplifica que quem vai entrar no Imbuí, 80% dos motoristas são multados, relata 
que ele foi multado nesse local umas 3 vezes sem saber que a velocidade são de 
60km, mas na Paralela toda são 80km, determina que deve está em letras garrafais, 
com algo explicito, aceso avisando que são 60km, para chamar atenção e dessa forma 
se andar a 60km, porque se a Paralela são 80km, argumenta que se a via são de 
80km se pensa que nas adjacências segundo ele também esta permanece, salienta 
que essa base é tomada apenas numa placa em que os “usuários de drogas” 
arrancam para vender e com isto a via fica sem a placa e acha que a via permanece 
em 80km e todo mundo, com base na reclamação de Baltazar é multado na Avenida 
Paralela e reclama que ninguém dar providência, reforçar que as vias adjacentes 
precisam está em letras garrafais, nesse momento se refere a todos avisando do 
problema em questão da velocidade e não alerta que são 60km, diz que tem 
fotosensor, carro e ônibus guiado por GPS que passam a 60km mas na Transalvador 
diz que são 70km é multado, mas não detecta no radar da empresa que o motorista 
passou de 60km, diz que é preciso aferir os fotosensores da cidade, o Secretário 
Fábio Mota chama atenção ao assunto reportado e que este e diz que esse assunto 
faz parte de um outro tema e reforça que  a Audiência naquele momento é para ser 
discutido o Plano de Mobilidade, acha salutar a discussão do participante, o mesmo 
continua e também fala da falta de estacionamento para Motos da cidade, informa que 
em todas as cidades do Brasil tem porções grandes de estacionamentos, dá o 
exemplo que na cidade em Belo Horizonte tem uma rua no tamanho do Terminal da 
França toda a parte central, de estacionamentos para Motos, e indaga sobre a 
vantagem de deixar o carro em casa e vai de Moto, diz que nem todo mundo tem 
pernas para andar de bicicleta, nem saúde para subir ladeira de bicicleta, fala da 
pessoas que têm diabetes e que são gordas e que utilizam Motos, fala que bicicleta é 
para quem tem saúde e que não se pode querer que uma pessoa gorda ande de 
bicicleta e diz ele mesmo não aguentar e que se locomove por Moto e se for Moto 



   

elétrica melhor ainda que não polui o Meio Ambiente, o Secretário Fabio Mota chama 
atenção para o tempo de pergunta já excedido, mas o participante Baltazar ainda fala 
da questão dos maus tratos sofridos pelos Motociclistas, chama atenção para a 
questão da Guarda Municipal, que segundo ele está dando bofetadas na cara de todo 
mundo na cidade, inclusive em vendedor de laranja em plena crise econômica, 
explana que as pessoas estão passando fome, finaliza falando não saber se o último 
assunto faz parte da Mobilidade Urbana, mas tem que denunciar, agradece e termina 
seus questionamentos. Outro participante reclama de determinada postura da 
Transalvador para com o tratamento dado as pessoas, o Secretário Fábio Mota reforça 
que se trata de outro assunto, pede licença as pessoas presentes que foram discutir o 
Diagnóstico do Plano de Mobilidade e passa a palavra para o Superintendente da 
Transalvador (Fabrizzio Muller) que responderá ao questionamento mesmo que não 
tenha nada a ver com o tema da discussão, Superintendente da Transalvador 
(Fabrizzio Muller) se pronuncia e diz que em respeito às pessoas que estão presentes, 
avisa que será objetivo e rápido até porque fugiu um pouco do tema, explica que todas 
as vias que estão fiscalizadas hoje, por radares estão sinalizadas como determina o 
Código de Trânsito, não há mais necessidade de aviso daquela via fiscalizada 
eletronicamente, apenas a velocidade desta e está lá para quem quiser ver, inclusive 
já foi questionamento do próprio Ministério Público que concluiu que não havia 
nenhum tipo de irregularidade, e com relação à Via Marginal da Paralela de 60km por 
hora , reconhece que de fato a via tem perfil de utilização diferente, esta tem vários 
acessos, empreendimentos lindeiros, condomínios, shopping centers e escolas e de 
fato é que exige que aquela via tenha uma velocidade reduzida e há muito o que se 
discutir, inclusive sobre a via principal da Paralela numa velocidade de 80km por hora, 
hoje no perímetro urbano tem que ser reavaliado, continua e fala em relação aos 
radares, nesse momento chama o nome de Baltazar e diz que todos os radares e 
aferidos periodicamente pelo Ibametro (Orgão Estadual) de competência do Estado 
que faz toda a aferição e sempre que há qualquer dúvida sobre algum tipo de 
irregularidade no radar como recentemente ocorreu com o radar na Av. Manoel Dias 
da Silva, imediatamente o órgão de Trânsito Transalvador, solicitou nova aferição, 
mesmo estando válida a aferição e foi ali verificado que o radar estava operando de 
forma regular, não havendo dúvida sobre o funcionamento dos equipamentos. O 
Secretário Fabio Mota pede para que seja retomada a discussão e pergunta se há 
algo mais, perguntas, comentários sobre o que foi apresentado e pregunta se fechou o 
bloco? Fabrizzio Muller retoma a palavra para acrescentar sobre os dados 
apresentados inclusive nesta apresentação sobre redução de acidentes, redução de 
óbitos, redução de mortes no Trânsito eles demostram que, sobretudo a Fiscalização 
Eletrônica tem feito o seu papel de redução de acidentes e tornar o Trânsito de 
Salvador mais humano, e claro que ainda está distante do que se espera, mas 
acredita que os resultados já mostram a eficiência da fiscalização que está sendo 
empregada na cidade, agradece e o próximo participante Rodrigo Almeida (Urbanista 
e Analista Técnico do Centro de Apoio Operacional de Promotoria de Meio Ambiente e 
Urbanismo do MPEBA) se pronuncia que como faz parte do MPE terá que fazer uma 
analise mais apanhada da Lei 12.587 da Mobilidade Urbana e diz que dois pontos o 
chamaram atenção o Diagnóstico bom, diz que gostaram bastante e destaca que ao 
final quando se coloca projetos comprometidos (se dirige a Antonio Santana/Consórcio 
TTC/Oficina), já seria mais para o Prognóstico, mas achou importante pontuar o 
destaque das proposições envolvendo o Sistema Viário e o Sistema de Transporte 



   

Coletivo que já está sendo implementado, diz que particularmente sentiu falta do está 
sendo proposto referente ao Transporte Ativo, o que será colocado em termos de 
ciclovias, de calçadas em termos de Mobilidade a Pé, até porque são exigidos pela lei, 
da mesma forma que a lei também exige um tratamento especifico para as Politicas de 
Estacionamentos e que esteja também previsto em acordo a Lei 12.587, o terceiro 
ponto que diz ter sentido falta embora a lei não trate diretamente dele, é em relação a 
integração do Município sobre o que está sendo proposto em termos 
Estaduais/Regionais? Fala que notadamente o Sistema Viário Oeste é o carro chefe 
de marketing da ponte Salvador – Ilha de Itaparica e a integração com os VLTS 
Metropolitanos e também com a proposta do VLTS que estão sendo feitas propostas 
para o Subúrbio, as redes que serão substituídas as linhas de Trem, reforça que sentiu 
falta dessas informações na apresentação e que é importante comentar algo a 
respeito. Continua com a próxima pergunta para que se complete o bloco de três 
perguntas e Vereador Isnard Araujo (Vice Presidente da Câmara Municipal de 
Salvador), inicia a fala parabenizando o Prefeito ACM Neto, que através do 
competente Secretário Fabio Mota, e agora com a Dr.ª Cristina Seixas, se refere a um 
nobre colega Fabrizzio Muller na apresentação, segue explicando que o projeto 
chegará a Câmara onde será discutido as nuances, enfim – lá é a casa do 
contraditório, mas apesar de já ter sido contemplado em várias perguntas, diz que 
seguirá a linha de raciocínio do participante anterior Rodrigo Almeida, dirige a 
pergunta ao Secretário Fabio Mota, explanando sobre a lei 12.587 de 2012, que trata 
do projeto do plano como todo na cidade e também na região metropolitana, e diz não 
ter visto falar sobre o VLT e faz a pergunta sobre este e expõe que é um sonho dele 
ver o VLT ligando Lapa a Simões Filho, passando pelo Subúrbio e pegando a Mapele, 
“ponte Salvador – Itaparica (que não foi discutido), sonho” e também não sabe dizer, 
visto que o teor de discussão ainda está no plano, se referindo a Linha Viva, não sabe 
dizer se há alguém interessado em fazer o trabalho da Linha Viva, prossegue que 
gostaria de ouvir de Vossa Excelência a respeito disso e acha que o projeto deve ser 
discutido com toda a sociedade, com o Estado e principalmente atendendo aos 
cidadãos, aos ciclistas, aos motociclistas, aos pedestres, aos usuários de Transportes 
Coletivos e Individuais e diz que com certeza a casa vai contribuir muito por meio de 
Emendas e finalizando parabenizando Vossa Excelência de que foi iniciado esse 
trabalho hoje e que várias audiências serão feitas e quando chegar a Câmara 
Municipal, como manda o regimento, outras e outras audiências, já convidando a 
todos para participarem e agradece; segue a rodada e o participante Sirla, dá bom dia 
e diz que como Antonio Santana é que 56% da população baiana é transportada por 
Moto, relata sobre o projeto que ocorreu em 29 de maio a 09 de junho de 2017, onde 
foram disponibilizadas 2.938 vagas, sendo que atualmente em Salvador, existem 
2.000 Mototaxistas capacitados e nas vagas que ficaram desse projeto 600 pessoas 
entregaram a documentação, onde ficaram mais de 300 pessoas passaram no 
primeiro processo e pergunta ao Secretário Fábio Mota o que aconteceu nesse 
projeto? complementa solicitando que nas próximas Audiências Públicas, incluam os 
Mototaxistas, porque também fazem parte da Mobilidade Urbana e que também 
transportam vidas, agradece, diz o nome – Sirla e finaliza a pergunta. Segue as 
respostas destas três últimas perguntas, o Secretário prossegue avisando que pedirá 
ajuda aos universitários também, e primeiro se reporta a pergunta ao Vereador Isnard 
Araújo, dizendo que o que foi apresentado aqui, hoje foi o Diagnóstico da cidade, por 
isso que ninguém ouviu VLT, Ponte Salvador – Itaparica, reforça que se trata de 



   

Diagnóstico, é o que se tem e tudo isso, como disse o amigo, vai acontecer, foi 
apresentado a realidade da cidade, como ela está vivendo, explica que por isso não 
está aqui, mas evidencia que estará nos próximos estudos, como propostas tanto que 
foram citadas as que estão em ação e vamos agora analisar as que poderão também 
– evidente que caberá a nós e a sociedade civil, fazer outras propostas de novas 
ações; logo após o Secretário Fábio Mota se refere a pergunta de Sirla e fala que este 
fez a pergunta que não tem não diz respeito ao contexto, com relação a 
regulamentação dos Mototaxistas?! Que foi discutido nessa casa, com Dr.ª Rita 
Tourinho em 3 ou 4 Audiências Públicas e que inclusive continua aberto as inscrições 
até o mês de Outubro para quem quiser ser Mototaxista na cidade, explica a algum 
convidado que reclama, que este assunto faz parte de um outro debate, já foi 
debatido, são 3 anos debatendo o assunto e fala que as pessoas que presentes 
querem ouvir sobre o Plano de Mobilidade e dar seguimento as próximas perguntas, 
retoma o assunto e reforça que os Mototaxistas foram ouvidos nas Escutas Setoriais 
do Plano de Mobilidade, nesse momento ocorre breves manifestações sobre o assunto 
e Eduardo Leite (Diretor de Planejamento de Transportes) interrompe e pede que por 
favor deixe ele fazer uma manifestação rápida e fala que primeiro o tema a respeito da 
regulamentação, já foi bastante tratado pelo secretário que inclusive se disponibilizou 
para atender vocês (Mototaxistas), solicitam que estes façam as demandas 
especificas e além disso registra que dentre os grupos e as entidades que foram 
escutadas – nós também convocamos associações de Motociclistas, inclusive de 
Mototaxis, Eduardo Leite afirma que é uma categoria que está sendo considerada pelo 
Plano de Mobilidade, não há ninguém sendo desconsiderado, estamos levando a 
sério, recolhemos a proposta, fizemos reuniões com outros sindicatos ligados ao 
transporte, continua explicando que não há nada nesse sentido, fala da demanda por 
exemplo dos estacionamentos para Motos, dito anteriormente á Sirla, já tinha inclusive 
colocado o assunto nas Escutas Setoriais, salienta que a situação dos Mototaxistas 
está sendo acompanhada, o Secretário Fabio Mota completa e diz que a audiência é 
para mostrar o cenário atual, é um sumário do cenário atual; Antonio Santana pede 
para complementar uma informação importante feita pelo Analista do MPE (Rodrigo 
Almeida), que levantou a questão da falta de projetos para transporte ativo, da politica 
de estacionamentos, e explica que na apresentação foi relacionada todos os projetos 
que estavam em andamento, evidencia que acredita que as vias que estão sendo 
construídas, estão levando em conta a questão do transporte ativo, ressalta que ele 
tocou no assunto que talvez seja o mais polemico de Salvador atualmente, que é a 
questão da integração, a questão do VLT, isso será muito debatido porque não tem 
jeito de não debater, há um Contrato Programa que quando ele foi feito, foi elaborado 
sem um monte de dados e que estabelece uma lei rígida, não pode passar mais de 
duas estações ou a linha de ônibus – hoje se tem 26% de integração na cidade, nós 
simulamos com essa situação, respeitando o Contrato Programa e chegamos a 63% 
de transferências, quase 65% se não houver engano, mas é muito expressivo, mais 
que dobram o número de transferência, porque é uma transferência forçada numa 
regra rígida e tem situações que não é razoável fazer isso, são os que tem que cortar,  
fortalecer os investimentos mais intensos da cidade, do metrô e tudo, mas tem 
situações que não e isso será colocado, porque nós estamos simulando toda a rede 
de transporte como uma rede única sem olhar para a instância governamental, essa 
foi  a orientação de prefeitura que por acaso estou de acordo, qual a rede mais 
otimizada pra cidade, para o cidadão que anda nessa rede? quando se chegar a 



   

conclusão, estamos discutindo e independente dessa discussão de instâncias de 
governo e tudo, afinal de contas se quer fazer um plano de Estado e não de governo, 
é preciso deixar isso claro para “vocês” (sociedade) escolherem, Antonio Santana 
continua a explicar e diz – não somos nós, nós só somos técnicos, sabemos fazer 
conta e tudo mas a gente tem uma questão política que precisa ser discutida, mas 
será apresentado o que nós achamos melhor para a cidade, o pessoal discuti e 
decide, vai passar pela câmara. O Secretário Fábio Mota solicita a próxima pergunta: 
Eduardo Leite pergunta a Myrna Galvão (Consórcio TTC/Oficina), quantos inscritos 
ainda tem para falar? Myrna responde que restam 10 pessoas; Eduardo Leite pede 
que, por favor, quem quiser fazer a inscrição até ás 12h, porque quem estiver escrito 
vai falando e será respondido, mas para não ficar um processo contínuo, existe um 
horário reservado e que precisa ser respeitado, Eduardo leite reforça para esse 
cadastro seja feito até 12h e em seguida será respondido; o participante José Bispo 
prossegue com a pergunta ao Secretário Fabio Mota: ele é Líder comunitário do bairro 
Cabula-Beiru e mora no final de linha do bairro de São Gonçalo do Retiro, diz que o 
problema é que lá existem 3 linhas de ônibus: Lapa, Campo Grande e Barroquinha, 
explica que o Barroquinha sai de 1(uma) em 1(uma) hora e em outras reuniões 
acontecidas pela Prefeitura foi informado que após o carnaval, haveria uma integração 
entre São Gonçalo e Acesso Norte e vice versa, e até o momento não ocorreu e o 
sofrimento continua para os moradores, o Secretário responde que apesar da 
pergunta não fazer parte do Plano de Mobilidade, comunica que foi implantado a 
restruturação, e hoje (em 16/08/2017), haverá uma reunião com a Prefeitura Bairro, 
com Miguel e amanhã (17/08/2017) com Enilza, as reuniões já foram iniciadas o 
Acesso Norte dentro da reestruturação será uma Estação de transbordo como é em 
Pirajá e em Mussurunga, a linha que foi citada, ela virá até o Acesso Norte e deste 
poderá escolher se irá de metrô para a Barroquinha ou se você vai numa linha que 
está sendo criada  do Acesso Norte para a Barroquinha, está dentro do processo de 
reestruturação que foi iniciado esta semana, o participante agradece. O próximo 
participante João Brito (líder comunitário do bairro de Praia Grande) parabeniza o 
Secretário Fabio Mota, e ao prefeito ACM Neto por ter escolhido um secretário tão 
competente, destaca que o conhece de muitos anos, parabeniza também as pessoas 
que estão representando o Governo do Estado, diz ter ficado muito feliz quando viu no 
painel muitas obras do Governo do Estado que também estão ajudando a Mobilidade 
Urbana de Salvador – a gente percebe que os dois (Prefeitura e Governo) poderes 
estão trabalhando para melhorar a mobilidade da cidade, enfatiza direcionando ao 
Secretário que a maioria dos projetos muitas vezes feitos pela Prefeitura vai para a 
Câmara, é aprovado, entra em execução, mas não existe fiscalizações. Exemplifica o 
projeto Eu Curto Meu Passeio e opina que este deixa a desejar pelo que costuma 
presenciar, diz achar que no Subúrbio Ferroviário 80% do passeio da Avenida Afrânio 
Peixoto, mais conhecido como Suburbana está danificado, a acessibilidade para os 
deficientes está péssimo, relata que o trecho de Praia Grande onde ele é líder, uma 
boa parte do passeio está danificado, existem muitos cadeirantes lá, deficientes 
visuais e passa a ter o maior problema para se locomoverem até Periperi, em seguida 
pergunta qual o tipo de fiscalização que está sendo realizada pela Prefeitura em 
relação a Coelba que sai colocando poste em todo que é lugar? E indaga como que a 
acessibilidade pode ser respeitada, o direito de ir e vir do cadeirante, do deficiente 
visual, como pode ser respeitado se realmente a Prefeitura não tem uma fiscalização 
mais rigorosa em cima dessas empresas, a de telefonia também? E pede ao 



   

Secretário Fábio Mota que intensifique mais a fiscalização em relação aos passeios 
públicos da cidade e especialmente do Subúrbio – porque sofremos muito lá, agradece 
e encerra a pergunta. Em resposta o Secretário Fabio Mota, explica – que o passeio 
como foi colocado no inicio do debate, o deve de concerta é do dono do imóvel, é a lei, 
direciona ao participante que ri no momento, completa falando que o ocorre é que a 
SUCON (Superintendência de Controle e Ordenamento do Solo do Município) o órgão 
de fiscalização que implementou o Eu Curto Meu Passeio, nos três primeiros anos de 
gestão surtiu efeito, e houve mais de 120km de passeio recuperados – agora nós 
entramos numa crise, e quando se fala em crise é crise econômica que o próprio dono 
do imóvel, o dono da casa tem dificuldade de concertar o seu passeio. Continua 
esclarecendo que mesmo não sendo da Secretaria de Mobilidade, mas ele (o 
Secretário) conhece e responde a pergunta feita em relação à fiscalização, e diz que 
vai de multa, depois a execução fiscal e com certeza a SUCON está fazendo isso, 
finaliza e chama o próximo participante. A participante Érica Teles (Mobicidade) teve o 
tempo de 3 minutos concedido pelo colega Bartolomeu (que faria a pergunta) e 
novamente participa  do ciclo de perguntas e diz que tem duas coisas que não foram 
abordadas que são muito importante na questão do Transporte Ativo, que são o tempo 
semafórico e travessias/faixas de pedestres, explana que o tempo semafórico é algo 
completamente inadequado para qualquer pessoa com baixa locomoção e diz não 
está nem falando de pessoas que tem comprometimento, mas sim de crianças e 
idosos – a maior parte dos semáforos de Salvador tem 15 segundos, e que se for ver 
num deslocamento com uma criança, não consegue a depender do número de faixas 
que se tenha para atravessar, não se consegue fazer a travessia completa, destaca a 
importância para que isso seja pontuado dentro do Diagnóstico na parte do transporte 
ativo é muito importante que seja contemplado, porque muitas vezes é preciso 
desmontar as bicicletas, devido ao tamanho da via pública e a gente não consegue 
fazer isso pedalando e não é indicado que se faça pedalando, então o tempo 
semafórico e as travessias assim como sugestões de travessias diagonais em alguns 
acessos da cidade; o Secretário lembra a participante que no site pode fazer todas as 
sugestões, a mesma informa que já consta no material enviado pela Mobicidade, e 
reforça que  a situação não foi dita na apresentação do Diagnóstico, o Secretário 
informa que será em momento propício – ressalta que pela milésima vez, que está 
sendo apresentado o Diagnóstico da situação atual da cidade, não se está falando da 
cidade futura, está se falando do que existe do passado e agora, não se está 
discutindo quais as intervenções que serão feitas, nem as sugestões, não se chegou e 
nem nas propostas, estamos apresentando o Diagnóstico de como está a cidade de 
Salvador hoje. Segue para a próxima pergunta, nesse momento Eduardo Leite informa 
o site do Planmob http://planmob.salvador.ba.gov.br/, Eduardo Leite pede licença e 
avisa que estão encerradas as inscrições para dar palavra àqueles que foram 
inscritos, que irão responder a todos, mas novas inscrições não serão mais permitidas, 
Secretário Fábio Mota reconhece que errou em relação ao horário final da Audiência 
que são 13 horas e não 12h e pede desculpas; dá-se continuidade ao ciclo de 
perguntas com a participante Lavínia (Professora e está representando o Movimento 
Jaguaribe Vivo), informa que mora na região norte da cidade e expõe a questão da 
chegada dos recursos, entende-se que os recursos automaticamente geram as 
Politicas Públicas e sabemos também que existe um processo de financeirização 
dessas Políticas Públicas – infelizmente, o que aciona outro poder, não 
necessariamente o direito do cidadão, não ouve mais as pessoas. Explica que o que 
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ela quer dizer é que vocês gestores se comprometam em fazer das Politicas Públicas 
dentro do processo participativo, porque o que nós vemos é a Politicas Públicas 
chegarem e invadirem a vida do cidadão de cima para baixo sem não mais consultá-lo, 
então as Politicas Públicas de Mobilidade para uma Salvador sustentável, elas devem 
obedecer esse rito aqui, o rito de ouvir as pessoas antes da execução dos recursos 
que vem do Ministério das Cidades ou que vem de onde quer que seja – um exemplo 
disso é a Avenida 29 de março que está sendo viabilizada, mas não tem estudo de 
Impacto Ambiental, não tem plano de compensação para a derrubada das árvores, 
então teremos uma cidade mais quente com certeza; pontua outra questão em relação 
as ciclovias que se tem na orla, opina que é utilizada por pessoas que não usam 
ciclovias, porque tem lombadas, tem piscinas e quando chove fica inviabilizada, 
levando ao cidadão que usa equipamentos a entender que quem faz não usa e quem 
usa não faz, ficando muito distante de quem é cidadão, explica que está querendo 
dizer a todos os gestores é que nós queremos sentir uma Salvador sustentável, 
queremos participar e não ficar em casa vendo “vocês” (poder público) no escritório 
fazendo Politicas Públicas – a gente quer falar para “vocês” (poder público) como se 
deve gastar o recurso público, finaliza com um bom dia. Juliana Ferreira 
representando (Grupo Ambientalista da Bahia, Vivo o Parque de Pituaçu e o SOS Vale 
Encantado), dar seguimento ao ciclo de perguntas, falando de uma situação que 
ocorreu, traz de volta a fala da participante Lavínia em relação à participação dos 
cidadãos anterior e observar a questão de não se está seguindo só o rito, como 
ocorreu na situação do PPDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano) e está 
gerando uma situação que pode ser corrigido no Planmob que é a situação da Via do 
Atlântico, que para quem não sabe é uma via expressa que está sendo planejada há 
mais de uma década, esta passará por cima de duas áreas verdes das maiores que se 
tem em Salvador, o Parque de Pituaçu e o acesso ao Vale Encantado, explana que é 
um absurdo se pegar toda a situação ambiental da cidade do que se está fazendo com 
os rios, tanto Prefeitura quanto Governo do Estado, destaca que esse caos todo e 
ainda vão passar uma Avenida com seis pistas em cima de Pituaçu e do Vale 
Encantado, essa foi uma emenda que foi colocada de ultima hora no PDDU, não 
estava no projeto da Prefeitura – foi colocada de última hora discussão com a 
sociedade de forma apropriada e agora está para estudo no Planmob, diz que 
particularmente ela não tem fé de que as coisas são feitas de forma técnica, acha que 
muitas vezes está a serviço de interesse e diz desejar muito que essa insanidade seja 
corrigida no Planmob, que a ideia de fazer a Via do Atlântico não prospere e que a 
gente não acabe com o Parque de Pituaçu e o Vale Encantado, finaliza informando 
que quer deixar bem registrado e dizer que a sociedade civil está de olho e não se vai 
aceitar, nós também (Grupo Ambientalista da Bahia, Vivo o Parque de Pituaçu e o 
SOS Vale Encantado) temos técnicos qualificados para dizer que esta Avenida não é 
necessária – estamos tentando tirar justamente o tráfego de Lauro de Freitas pra 
Salvador, trazer essas pessoas para o metrô, já temos a Paralela, já tem o Plano de 
construir a Linha Viva e vai construir a 3ª Via Expressa paralela indo da mesma 
origem/ destino, temos alternativas viárias para isso, estamos de olho e não vamos 
aceitar somente argumentos técnicos e também técnicos para discutir isso. O 
Secretário Fábio Mota responde em relação às duas obras colocadas pela participante 
são considerados porque são leis e não que não pode simplesmente ignorá-los, mas 
serão discutidos, e com relação ao Vale Encantado está se firmando um TAC (Termo 
de Ajuste de Conduta) inclusive para a implementação do Parque, se reporta a 



   

participante quanto ao fato da mesma está acompanhando, o Secretário informa que a 
diretoria do Parque do Vale Encantado já teve diversas vezes aqui no MPE com Drº 
Marcelo Guedes, o Drº Edvaldo Vivas, junto com o secretário da SECIS (Secretaria da 
Cidade Sustentável) e junto comigo “Fábio Mota” que é a liberação da Via Tamborogy 
e a contra partida pelo Município de Salvador é a efetivação e a criação oficial do 
Parque, já estão se fazendo estudo, oficinas o Secretário Fabio Mota, pede para que 
Juliana dê uma procurada, cita os nomes de Marcela, Lomanto e de outras pessoas 
que estão à frente do Parque Vale Encantado, avisa que tudo será discutido e que 
mesmo depois de tudo que se discutir do Planmob – que na verdade senão fosse para 
se dá a amplitude das escutas, não se estaria aqui na casa da fiscalização da Lei, nós 
começamos e pedimos ao MPE que a gente agradece de começar essa discussão por 
aqui, tudo que está sendo feito aqui, está sobre fiscalização do MPE, por isso foi lido o 
regimento e vamos discutir, mas lembrando de que não depende só desse fórum, o 
final do Planmob, assim como foi o PDDU e assim como será outros estudos é a 
Câmara de Vereadores, então tudo que aqui for decidido e fizermos será encaminhado 
para Câmara de Vereadores que será o veredito final da Lei, até porque Lei se faz lá. 
Em seguida Drª Cristina faz uma referência de que o MPE está avaliando e a mesma 
informa que pode dizer com tranquilidade, não como Coordenadora do Centro de 
Apoio, mas como Promotora de Justiça que fui até o ano de 2013 com a Sexta 
Promotoria, e que nós temos diversos procedimentos, investigando a Via Atlântica, a 
Linha Viva, uma série de outras vias planejadas pelo PDDU que entendemos que 
precisam ser mais bem estudadas – a exemplo da Via Atlântica que a gente também, 
pelos estudos já analisados, não concordamos que ela seja colocada aonde foi 
planejada, continua falando que a Linha Viva foi outra que chegou a comentar com o 
Secretário Fábio Mota que, por favor, o Senhor mate a Linha Viva, porque ela precisa 
morrer logo, entendemos também que é uma Linha desnecessária sob o ponto de 
vista da Mobilidade Urbana, já que temos outras diversas alternativas viáveis, e além 
do mais o planejamento dessas vias em áreas de Proteção Ambiental, em áreas de 
Preservação Permanente, em áreas conurbadas com a população já ocupando, ela 
tem que ser mais bem estudada, mais bem estruturada e discutida com a sociedade, 
então o MPE está atento a tudo isso e – como foi falado desde o início para quem não 
chegou no horário, o MPE está no papel principal dele de fiscalizar a implementação 
da Lei – então a legislação exige a participação social, o MPE está participando muito 
e na primeira reunião que se teve na Escuta com o MPE, foi falado justamente isso, 
queremos que as Diretrizes da Politica Nacional de Mobilidade sejam atendidas no 
Planmob, mas principalmente que esse plano seja elaborado com muita participação 
social vista com uma defasagem grande em outros planos, mas queremos que o 
Planmob tenha efetivamente a participação efetivada e a escuta da sociedade, 
precisamos muito escutar a sociedade, a sociedade sabe o que é bom pra ela, Drª 
Cristina finaliza. Inicia-se o último bloco com o professor da Escola 
Politécnica/Departamento de Transporte da UFBA Juan Pedro Moreno diz que achou 
de extrema importância de ter uma Audiência Pública e fortalecer a participação social, 
diz tentar contribuir um pouco como disse anteriormente Juliana Ferreira, em relação 
ao que foi colocado pela colega sobre o Vale do Encantado se essa Via é necessária 
ou não, todo mundo está discutindo isso, se a infraestrutura está bem alocada ou não, 
se aquele VLT está em lugar adequado ou não se primeiro faz a Linha Viva – ou outro 
BRT, ou aquela Estação, explica que percebe que o Diagnóstico é conservador e 
como qualquer outro Plano de Mobilidade já visto por ele, sendo que temos uma 



   

cidade que está fazendo um Plano de Mobilidade pela 1ª vez necessita de algo 
importantíssimo, os Indicadores de Acessibilidade, toda vez que fazemos Plano de 
Mobilidade, a partir desses indicadores, nós temos a informação na pesquisa de 
mobilidade, está oferece o tempo de viagem, tempo de caminhada, temos informação 
a partir da origem e destino e sem maiores gastos pode-se realizá-las, o professor 
avisa que está tentando fazer com os seus alunos – com os Indicadores de 
Acessibilidade podemos saber quais as regiões da cidade carecem de acessibilidade, 
quais regiões tem mais acessibilidade e a ai sim poderá se responder todas as 
perguntas que e tem, a estrutura que está em andamento, essas propostas que estão 
sendo colocadas em momento oportuno ou não; prossegue explicando que esses 
indicadores são pertinentes, são fundamentais e uma tendência no planejamento do 
mundo, o Secretário Fabio Mota interrompe e pergunta se o professor estava desde o 
inicio da audiência? O professor responde que não tanto (não estava desde o início), o 
Secretário afirma que foram apresentados os indicadores de acessibilidade, inclusive 
de calçada e tudo, o professor pede desculpas e explica que não se trata disso e que 
viu o relatório e sabe o que está falando, o professor Juan completa falando que a 
Microacessibilidade, é o que se está tentando fazer no tempo de viagem nas Estações 
de metrô, é uma contribuição muito importante na área de influência do metrô, mas 
temos também os dados do Censo que nos permite ter o estado de qualidade das 
calçadas e outros fatores de microacessibilidade. Com indicadores de 
Microacessibilidade e Acessibilidade, considerando tempo de espera do ônibus e o 
tempo de viagem dentro do ônibus e o tempo de caminhada, todos estão na pesquisa 
OD de 2012, assim temos o retrato da cidade antes do metrô, e a partir daí poderemos 
alocar um espaço, os investimentos em pesquisas, pensar novos modelos 
operacionais para o sistema de transporte e principalmente necessitamos de uma rede 
diferenciada, porque Salvador não é São Paulo nem Rio de Janeiro, Salvador é uma 
cidade com o relevo difícil, na opinião do Professor Juan a ligação entre o modo não 
motorizado e os motorizados só serão feitas a partir do transporte vertical, é 
fundamental na cidade ter uma entidade, ter um sistema, uma rede de transportes 
verticais, senão nunca haverá diálogos entre os modos motorizados (chama a atenção 
dos defensores presentes, para ambas as situações) e não motorizados, onde colocar 
essas infraestruturas no espaço? A partir de indicadores de Microacessibilidade que 
tem ser pensados e construídos, é preciso levantar informações na cidade e 
reconheço que há pouso tempo para fazerem isso, o professor explana que só tenta 
contribuir e disponibiliza a Universidade para fins de colaboração – diz está 
trabalhando muito, inclusive junto ao MPE e espera continuar nesse caminho, finaliza 
agradecendo. O participante Carl Von se pronuncia novamente alegando que 3 
minutos não são suficientes e diz que o mais importante foi dito nas ultimas 
contribuições é essencial, é o elo que ele diz não ter visto ainda, porque realmente não 
se tem tempo para ler todas as páginas, mas para ele folheando e vendo o índice, não 
tem ainda da forma estruturado o principal objetivo de um Diagnóstico, e isso segundo 
ele é identificar o passivo acumulado atualmente, quantificar e qualificar o passivo, dar 
um exemplo, supondo o passivo do bairro de São Caetano e esse passivo em termos 
de mobilidade, a mobilidade de passagem é a mobilidade de origem e de passagem 
do local, se não tem esses dados quantificados não tem como se comunicar nem com 
o bairro, explica que quando se vai ao bairro e não conseguem explicar quantos 
ônibus de transporte coletivo passam por este bairro, em que horário em pico? 
Quantas faixas precisariam para ter uma fluidez adequada para isso, para reduzir o 



   

tempo de viagem – se não tem esses indicadores, que o professor Juan falou e 
mostrando isso para cada bairro ou cada ponto de estrangulamento, o seu passivo, 
então poderá ter uma capacidade de obsolescência lá, então essas duas coisas não 
são quantificadas; Carl Von fala para não vir com a macrorregião do Plano Diretor para 
definir o que está sendo dito, ele explica que é uma unidade de planejamento do que 
precisa ser definido e não é Prefeitura Bairro, divulga que são 164 bairros e 21 
Prefeituras Bairros e junto a isso na análise feita (pelo Consórcio TTC/Oficina) sobre 
os planos de novos modais que serão implantados – já deve apresentar com que 
capacidade será instalado para poder resolver esses gargalos de passivos existentes, 
porque se não tem o passivo e não tem a capacidade por geolocalização do que está 
sendo instalado, então o Diagnóstico não está completo, Carl finaliza a fala e 
agradece. A rodada prossegue com a pergunta com José Aloin (Urbanista e membro 
da Comissão Especialista da Assembleia Legislativa), diz querer pontuar 2 questões, a 
primeira sobre participação e segundo sobre planejamento na linha de Socorro, de 
Rodrigo e do Vereador falar sobre Planejamento Metropolitano – discursa que sobre 
participação é quase uma questão de ordem e a acha que ainda se está 
desenvolvendo no entendimento do que é participação popular, não sabemos direito o 
que é! Pede solidariedade da mesa e da plateia de não entender participação como 
algo irritante, porque, por exemplo, ao ponto de vista dele quanto mais participação, 
quanto mais pessoas inscritas, quanto mais pessoas falando, melhor sairá o Plano, diz 
que participação passa por respeito e que, por exemplo, quando a pessoa está falando 
– obvio que há dimensão humana, ela tem a dimensão do cansaço, ninguém ficará o 
tempo todo ouvindo – tem demandas por falas, ele acha que é preciso equalizar essa 
metodologia para que as falas sejam contempladas, entende que interrupções, 
pressas etc, devem ser equalizadas de alguma forma, acha que a dimensão da 
participação passa principalmente por respeito e pela escuta a segunda questão 
colocada é sobre a dimensão do Planejamento Metropolitano no plano de Socorro, de 
Rodrigo e do Vereador, José relata que em Janeiro de 2015 foi aprovada a Lei 13.089, 
que é trata dos estatutos das Metrópoles, explica que essa lei traz uma serie de 
diretrizes de gestão e planejamento para as regiões metropolitanas, como é o caso de 
Salvador e essa lei traz uma coisa chamada FEPIC (Funções Públicas de Interesses 
Coletivos) e Mobilidade é uma função pública de interesse coletivo, sabe-se que o 
Plano está sendo viabilizado, com algumas interrupções e etc; dirige a pergunta ao 
Secretário Fabio Mota enquanto Instância de Planejamento Municipal e na 
oportunidade da elaboração de um plano – José explica que o Plano prevê o PDUI 
(Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado) e depois de concluído esse plano os 
Municípios tem adequar os seus planos a esse, divulga que existe uma entidade, que 
é um comitê técnico da região metropolitana com representação dos Municípios que 
deveria fazer parte desse Planejamento Metropolitano, José informa que Salvador 
nunca enviou representante para a Entidade Metropolitana, que ao ponto de vista dele 
quer dizer que Salvador não reconhece uma instância de gestão metropolitana e quer 
saber que como o Plano traz, opina explanando que Salvador não tem competência 
para legislar sobre o uso do solo dos outros Municípios nem do seu próprio Município 
e quer saber como o plano traz a diretriz que o pensamento metropolitano está sendo 
integrado, pensando que a cidade de Salvador não tem competência de legislar sobre 
os outros Municípios, pensando que a cidade não reconhece a Entidade 
Metropolitana, enquanto instância de planejamento, porque não enviou um 
representante, a Entidade já existe há alguns anos, com base nisso o participante quer 



   

saber como o Plano vai contemplar essa questão metropolitana? Logo após segue 
com a última pergunta com Marcelo Medeiros professor da UFRB (Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia), pede para retomar uma pergunta que foi feita no 
início sobre Estacionamento Público, não sabe dizer se não prestou atenção a 
resposta? e diz não ter visto no Diagnóstico, porque é fundamental saber a quantidade 
de vagas para pessoas com deficiência, tem que haver esse diagnóstico para poder 
equacionar direito e a segunda questão é reforçar assim como o professor Juan, ele 
também desenvolve um projeto em parceria com a UNEB(Universidade Estadual da 
Bahia), elaboramos o mapeamento de inspeção de ponto de ônibus como foco na 
acessibilidade, já é sabido da secretaria, do professor Doutor Ulisses também, diz 
perceber que na apresentação que foram escolhidos ou selecionados, não sabe dizer? 
16 pontos de ônibus para tentar fazer um levantamento da micro? Nesse momento a 
informação é passada pelo secretário de 87 pontos, sendo que temos mais de 3.000 
pontos de ônibus e no projeto já estamos chegando a 1.500, ele acha que pode 
colaborar bastante com o Diagnóstico e com as futuras propostas que podem vim, 
agradece e finaliza a pergunta. Em seguida a participante Cristina Aragon (E.M.S) diz 
ser do tempo de Chiquinho (se refere a Francisco Ulisses) “os dinossauros dos 
transportes” fala que sentiu uma falta no Diagnóstico com relação à qualidade do 
Transporte Público de Salvador que é oferecido em Salvador – se vê muitas queixas 
que o volume de passageiros transportados está reduzindo e nos perguntamos por 
quê? Pode ser uma questão econômica? Pode ser também, mas na visão dela tem 
outras questões, o próprio implemento do Mototáxi, os Aplicativos que hoje tornaram-
se mais barato fazer o transporte por automóveis, para Cristina parece que a questão 
central é qualidade dos transporte público, a qualidade do equipamento explica que 
quando se refere a qualidade do equipamento, não só se refere aos passageiros, mas 
como também aos Operadores, não sabe dizer se os técnicos do Diagnóstico 
pensaram em medir, por exemplo a questão do ruído interno dos veículos, que 
segundo ela é algo insuportável, é uma bate de vidro de catraca, enfim! Fala de outro 
item que é a altura dos degraus, acha que inacessível para qualquer pessoa com um 
mínimo de deficiência, dá o próprio exemplo, dizendo que no mês passado estava com 
o braço quebrado, ficou sem poder dirigir e diz que foi muito difícil pegar ônibus na 
cidade de Salvador, em seguida aborda a questão dos pontos de ônibus, destaca a 
presença de uma colega Ires Marta onde esta há alguns anos fez o estudo dela de 
Mestrado em função da qualidade dos pontos de ônibus, Cristina diz acreditar que 
nada mudou de lá pra cá, complementa com a questão da qualidade dos ônibus, a 
questão das calçadas – o secretário falou que é lei, que cada uma cuide da sua 
calçada, a participante acha que é um ponto que precisa ser revisto, explica que pelo 
Código de Trânsito o sistema viário contempla, não só o lugar que o carro anda, mas 
os lugares que as pessoas andam, e diz não entender porque que o órgão público tem 
que investir no local que o carro passa e não tem obrigação de investir nos locais onde 
as pessoas passam e conclui que tudo isso é uma questão que precisa ser vista nesse 
Diagnóstico, porque o Transporte público começa na casa, vai andar até o ponto de 
ônibus, ele vai subir no ônibus, ele vai descer e andar até o final da sua viagem, 
enquanto não se enxergar essa questão da Qualidade do Transporte, começando na 
residência, conclui que sentiu falta dessa informação, desse índice de conforto que ela 
acha importantíssimo e enquanto isso não for visto, vamos continuar vendo redução 
de número de passageiros, completa a informação de que não é atoa que nas 
estações de ônibus  tem os stands da Honda vendendo motos, agradece e finaliza. O 



   

secretário Fabio Mota se refere à Cristina que é muito competente e foi 
Superintendentes dos Orgãos e sabe, mas não focou em sua fala o que o principal 
problema que as pesquisas mostram, são realizadas pesquisas a cada seis(6) meses 
no Transporte Público, até porque estas são exigências da Concessão e hoje o item 
número 1(hum) da questão do Transporte Público é a falta de segurança pública – as 
pessoas tem medo serem assaltadas, do ônibus ser queimado e preferem se juntar 
entre 3 ou 4 e irem de Mototaxi, é um item para ser colocado dentro do seu raciocínio 
(se referindo a fala de Cristina). O microfone é levado até a participante a pedido de 
Eduardo Leite para Ires Marta (SEMOB), que completa a fala anterior e diz que além 
da zuada dentro do carro, tem os veículos que botam som e quando se reclama os 
motorista e os cobradores ainda riem de você e colocam a música nas alturas – diz ser 
essa questão um problema e o outro é a questão de não parar no ponto, nem sempre 
param, quando se aproximam do ponto, os veículos chegam ultrapassando o outro 
destaca também a falta de informação nos pontos de ônibus da linha que se quer, não 
tem a informação, acha que não devemos nos limitar aos Aplicativos, porque muitas 
vezes se chega ao local e não tem a informação. O ciclo de resposta se reinicia com 
Francisco Ulisses (Coordenador Técnico de Mobilidade) para responder as perguntas 
dos participantes Juan Moreno e Carl Von, sobre a pergunta de Juan: Francisco 
Ulisses diz que Juan tem um excelente trabalho na área de Microacessibilidade, 
inclusive cedeu gentilmente o trabalho dele que faz uma avaliação de Salvador sobre 
o aspecto da Microacessibilidade e etc, e que esse Diagnóstico ele ainda está como 
minuta, a partir dessa audiência será consolidado o Diagnóstico final e nessa 
perspectiva a gente poderia ter as contribuições das pessoas, no caso Juan já 
convidou ele e a equipe que trabalhou com Juan da Salvador, diz não saber se é 
exatamente esse, para que complemente ao nível do trabalho isso que ele falou, 
porque há um avanço a partir das Escutas Setoriais do foco na Microacessibilidade, a 
questão do relevo que foi apresentado, a questão da conectividade e esses três 
elementos casados com a renda, explica que esse foco é um foco que veio com a 
contribuição das escutas de se trabalhar a Microacessibilidade em Salvador e levando 
em conta a questão do relevo, a renda e a conectividade, Francisco Ulisses opina 
como um avanço – acha que o que o professor Juan fala é sobre a mensuração dessa 
situação e que está um pouco casado (com a fala de Cristina), quando se fala da 
qualidade e da mensuração – acha essa questão da mensuração é algo que está 
sendo construída porque, somente aqui em Salvador não se costuma trabalhar com 
monitoramento para fazer avaliações nem antes, nem depois, continua respondendo e 
diz que se continua trabalhando o conjunto de indicadores que já não uma 
mensuração da qualidade do transporte especificamente, mas dentro de uma 
perspectiva de uma Mobilidade Urbana Sustentável, ou seja, não medir só os aspectos 
operacionais, mas também estamos trabalhando com um conjunto de 22 indicadores, 
onde se trabalha também com essa questão ambiental, da acessibilidade, a questão 
da multiplicidade modal, destaca que saiu um pouco da visão restrita que se tem aqui, 
que é a do ônibus; é um trabalho que está sendo desenvolvido em definição de 
Mobilidade Urbana Sustentável, que vai além do fator operacional e econômica. Em 
relação a contribuição de Carl Von, Francisco Ulisses acha que são contribuições que 
evidentemente teríamos que incorporar até.., nós teremos outros momentos como o 
workshop, até o próprio Carl sugeriu algo parecido, como um workshop de desafios e 
que será o próximo workshop que é será justamente um workshop de desafios, porque 
a gente está chamando de Prognóstico, mas é fazer uma avaliação dos planos que 



   

estão aí, se eles atendem, ou que lacunas eles deixam, o que não quer dizer que 
esses planos que existem sejam suficientes para atender a cidade do futuro, temos 
também uma visão crítica do está sendo proposto, alguns são irreversíveis, mas eles 
tem que ser trabalhados a luz da irreversibilidade, mas o Plano como o secretário falou 
no início terá que harmonizar e dar uma certa coerência a esses planos que foram 
concebidos de forma setoriais, é preciso ver o metrô, o VLT, os BRTS, da Vias que 
estão propostas e fazer uma avaliação dentro da visão de rede única da cidade e 
tendo em vista as situações da cidade do futuro, ressalta que nesse Diagnóstico o que 
foi apresentado é um sumário, muito sumarizado, se é que se pode dizer assim, o que 
nele consta é muito grande, acha que cabe uma disponibilidade das pessoas que se 
dispuserem a ver o site, tem uma grande massa de informação atualizadas e dentro 
desse aspecto, Francisco Ulisses acha que todos poderiam dá uma contribuição 
especifica ou fora extra, como se pensou não só no caso de Quirino, como o Professor 
Juan e a equipe dele e do próprio Carl Von, nesse espaço que terá até o Prognóstico, 
pode se ter uma contribuição mais especifica, no caso de Juan ele nos enviou os 
estudos relacionados nessa área, então as contribuições são muito bem vindas, diz 
não serem necessariamente rígidos no sentido que não se sabe tudo, essas 
contribuições, as Escutas Setoriais mostraram isso, foram importantíssimas – acha 
que elas definiram os eixos principais da discussão do próprio Diagnóstico do plano, 
explana que achou fundamental a participação e será bem vinda. Em seguida Antonio 
Mourão Santana complementa (Consórcio TTC/Oficina), dizendo achar que teve duas 
qualificações que o incomodou a questão do Diagnóstico ser conservador e diz não 
saber o que é um Diagnóstico conservador, pode ser que não se tenha abordado 
alguma questão e a questão de falta de Análise de Qualidade, por exemplo, do 
Transporte Coletivo, mas não está tudo contido lá, o tempo que tínhamos (Equipe 
TTC/Oficina), para analisar e expor foi muito pequeno, mas está contida no 
Documento de Diagnóstico e a preocupação que Doutor Juan e Marcelo citaram 
dessas contribuições é uma preocupação que estamos levando muito a sério, desde 
quando que fomos alertados de que tem vários planos de Salvador com a cidade 
plana e a realidade dessa cidade é outra e evidentemente que o conteúdo desse plano 
no fim, terá uma forte influência da fala de vocês, por exemplo a questão do transporte 
vertical é fundamental, toda a equipe nossa está convencida que está questão precisa 
ser enfrentada como muita acuidade e com muito cuidado, inclusive tentando buscar 
formas de como manter esse tipo de coisa, porque não adianta fazer um Elevador, um 
Plano Inclinado se não tiver as fontes que o financiem a sua manutenção, vai 
acontecer de aparecer um dado degradável a gente pretende no final dessa releitura e 
proposta para a cidade está enfrentando essa questão, diz ter ficado muito feliz a 
questão dos pontos, das calçadas que são fundamentais para Salvador – nós 
calculamos qual a amostra necessária para se ter o retrato, evidentemente que não 
tem 1.500 pontos analisados, vamos aproveitar o seu trabalho (se referindo ao 
professor Marcelo) para complementar, para enriquecer ainda mais essa leitura da 
cidade, agradece a contribuição dele, de passar esse material para o Consórcio 
TTC/Oficina e fazermos essa leitura mais profunda, agradece e finaliza, lembra de 
mais uma questão da declaração de Carl Von sobre os dados primários, explica que 
existe um relatório não sabe dizer se publicado ou não de todas as pesquisas que 
foram feitas Contagens, Ocupações Visuais, Tempos de Acesso, a Pesquisa de 
Preferência declarada e de Custo de Estacionamento se não estiverem publicados 
serão providenciados junto a Secretaria (SEMOB) para serem publicados, alguém fala 



   

sobre a Capacidade Viária e Antonio Santana explica que foram codificadas com todo 
o Sistema Viário de Salvador, corrige e diz que todo não, que foram 1.900km que é o 
Sistema Viário que entrou para a simulação, não precisa codificar uns 2.800km, foi 
codificado o que era necessário para as simulações, lá tem todas as capacidades, 
mas não está publicado, está no ferramental de planejamento que foi elaborado. O 
secretario Fabio Mota toma a palavra e diz que antes de encerrar a Audiência, diz que 
o objetivo foi alcançado e passa para Dr.ª Cristina Seixas reforça o papel do MPE de 
garantir cada vez mais que a participação social ocorra na questão na elaboração do 
planejamento e acredita que dentro dessa primeira audiência, como foi proposta de 
Apresentação Sumaria de Diagnostico, vai gerar muitas discussões, provavelmente de 
pessoas querendo colaborar, áreas técnicas muito envolvidas e interessadas, vamos 
observar o tempo todo isso e também vamos fazer as nossas contribuições, nós temos 
a assessoria técnica, para diversas contribuições, já estando em dialogo constantes – 
diz que o objetivo é esse mesmo, que inicie um processo de participação social dentro 
do planejamento de uma cidade que desde início se falou aqui, que é um Plano de 
Estado, não é um plano de governo, é para durar, ser real, alterado e construído de 
novo com a sociedade – diz crê que o MPE tem muita atenção quanto a isso, se está 
trabalhando muito na questão da integração dos Modais que estão presentes, avisa 
que está indo para uma reunião com os colegas em razão até da integração, diz que 
se vai construindo e vai criando as condições para que se tenha um bom plano, o MPE 
está atento a tudo isso, agradece e diz que a casa do povo está sempre aberta para 
qualquer necessidade, seja de um debate, de uma discussão, uma reunião técnica, 
estaremos à disposição, agradece e finaliza. O secretário Fábio Mota agradece e 
encerrou a audiência ás 12h41 minutos. 
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