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1. Introdução 

Este documento apresenta o relatório RT 13 – Relatório da Audiência Pública das 
Propostas para a Mobilidade em Salvador do PlanMob Salvador - Plano de 
Mobilidade Urbana Sustentável. Corresponde às atividades da Fase 70.00.00 – 
Desenvolvimento de Propostas do PlanMob (Etapa 71.00.00 – Estudos de Propostas 
Relativas aos Temas Gerais, Etapa 72.00.00 – Estudo e Definição de Propostas do 
PlanMob Relativas aos Temas Específicos, Etapa 73.00.00 – Produção do RT10 – 
Relatório de Diretrizes e Concepção de Propostas, Etapa 74.00.00 – Simulação das 
Propostas, Etapa 75.00.00 – Avaliação das Propostas, Etapa 76.00.00 – Produção do 
RT11 – Resultados e Avaliação dos Cenários, Etapa 77.00.00 – Produção do RT12 – 
Relatório com as fichas de avaliação das propostas, Etapa 78.00.00 – Audiência 
Pública sobre as Propostas e Etapa 79.00.00 – Produção do RT13 – Relatório da 
Audiência Pública das Propostas para a Mobilidade em Salvador) cuja correlação com 
as fases do contrato é indicada na Tabela 1 conforme discriminado no Relatório RT01 
Relatório de Mobilização. 

Tabela 1 – Quadro de Compatibilização de Fases do Contrato com as Fases do 
Plano de Trabalho 

FASES DO CONTRATO FASES DO PLANO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO 

Fase Produto Descrição Fase Produto Relatório Descrição 

1 

1 Relatório de 
mobilização 1 RT01 Relatório de 

mobilização 

10.00.00 - 
Mobilização e Plano 
de Comunicação 
Social 

2 

Panorama 
preliminar da 
mobilidade na 
RMS 

2 RT02 

Panorama 
preliminar da 
mobilidade na 
RMS 

20.00.00 - Pré-
diagnóstico / 
Panorama preliminar 
da mobilidade na 
RMS 

2 
3 

Levantamento de 
dados primários e 
secundários 3 

RT03 
Levantamento de 
dados primários e 
secundários 30.00.00 - Base de 

dados 
4 

Relatório do 
workshop com 
especialistas 

RT04 
Relatório do 
workshop com 
especialistas 

   4   
40.00.00 - 
Instrumentalização 
da Modelagem  

3 
5 

Relatório do 
cenário base do 
planejamento de 
transporte 

5 

RT05 

Relatório do 
cenário base do 
planejamento de 
transporte 

50.00.00 - 
Diagnóstico 6 

Diagnóstico da 
mobilidade em 
Salvador 

RT06 
Diagnóstico da 
mobilidade em 
Salvador 

4 

7 
Relatório de 
audiências(s) do 
diagnóstico 

RT07 
Relatório de 
audiências(s) do 
diagnóstico 

8 
Relatório de 
aspirações da 
mobilidade 6 

RT 08 
Relatório de 
aspirações da 
mobilidade 60.00.00 - Definição 

das diretrizes 
9 Relatório da 

metodologia de RT09 Relatório da 
metodologia de 
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FASES DO CONTRATO FASES DO PLANO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO 

Fase Produto Descrição Fase Produto Relatório Descrição 

avaliação de 
impacto 

avaliação de 
impacto 

5 10 

Relatório de 
diretrizes e 
concepção de 
propostas para as 
intervenções e 
investimentos na 
mobilidade de 
Salvador 

7 

RT10 

Relatório de 
diretrizes e 
concepção de 
propostas para as 
intervenções e 
investimentos na 
mobilidade de 
Salvador 70.00.00 - 

Desenvolvimento de 
propostas do 
PlanMob 

6 

11 

Matrizes de 
priorização de 
propostas de 
intervenções 

RT11 

Matrizes de 
priorização de 
propostas de 
intervenções 

12 
Fichas de 
avaliação das 
propostas 

RT12 
Fichas de 
avaliação das 
propostas 

13 
Relatório de 
audiência(s) sobre 
propostas 

RT13 
Relatório de 
audiência(s) 
sobre propostas 

7 
14 

PlanMob 
Salvador, 
incluindo a lista de 
ações e 
investimentos 
prioritários para a 
mobilidade de 
Salvador 

8 
RT14 

PlanMob 
Salvador, 
incluindo a lista de 
ações e 
investimentos 
prioritários para a 
mobilidade de 
Salvador 

80.00.00 - 
Finalização do 
PlanMob Salvador 

15 Audiência(s) do 
PlanMob RT15 Audiência(s) do 

PlanMob 

O objetivo do RT13 é documentar a audiência realizada em 14 de novembro em 
conformidade com as orientações do Plano de Comunicação elaborado na Etapa 
12.00.00. 

Em um primeiro momento foi realizado o planejamento do evento em conjunto com a 
coordenação da SEMOB, incluindo as providências de convocação oficial da 
audiência, para o qual foi preparado um texto de referência explicando os seus 
objetivos. 
A partir dos elementos gerados nas Etapa 71.00.00 e 72.00.00 foi produzido o material 
de apoio à audiência na forma de uma apresentação em PowerPoint que abordou de 
forma resumida as propostas gerais e especificas desenvolvidas para os vários 
campos de intervenção da mobilidade urbana de Salvador.  
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2. HISTÓRICO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Audiência Pública foi realizada no Auditório Carlos Farias da Federação das 
Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep em 14 de novembro de 2017. Neste 
item são apresentados os instrumentos utilizados para a convocação, o regimento da 
audiência, a composição da mesa da audiência, e a apresentação técnica do 
diagnóstico de mobilidade. 
 
2.1 Instrumentos de Convocação da Audiência 

A seguir são apresentados os textos de convocação apresentados no site da 
SEMOB e no Diário Oficial do Município. 

 

 Texto da Convocação apresentada no site do PlanMob Salvador 

 

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SEMOB), realizará a 
segunda audiência pública para apresentação das propostas para a Mobilidade de 
Salvador na próxima terça-feira (14), às 14h, no auditório da Federação das Indústrias 
do Estado da Bahia (FIEB), no bairro do Stiep. O evento acontece como parte da 
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador. Na ocasião, 
estarão presentes secretários municipais e representantes de associações e entidades 
ligadas à mobilidade, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e da sociedade 
civil, entre outros. 

Nesta segunda audiência serão apresentadas as propostas para a mobilidade urbana 
de Salvador elaboradas a partir do PDDU e da LOUOS aprovados em 2016, bem 
como embasadas no diagnóstico já discutido e consolidado na primeira audiência 
pública, realizada em agosto no auditório do Ministério Público, em Nazaré. Também 
serão embasadas no prognóstico referendado no segundo workshop, ocorrido em 
setembro, e nas dez oficinas participativas sobre o PlanMob Salvador, realizadas nas 
sedes das Prefeituras-Bairro, também no mês de setembro deste ano.  

Importância - A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana é uma exigência tanto para 
cumprimento da Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes para a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, quanto pela necessidade de se estruturar o segmento em 
Salvador. Essa legislação institui como diretrizes a integração entre modais, a 
prioridade aos meios de transporte coletivo e os não motorizados, além de questões 
voltadas à acessibilidade universal. A lei também determina que as cidades com mais 
de 20 mil habitantes e que sejam obrigadas a elaborar um Plano Diretor também criem 
um Plano de Mobilidade Urbana. 
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 Convocação publicada no Diário Oficial do Município 

Data: 06/11/17 

Veículo: Diário Oficial do Município 

Título: Edital de Convocação da Segunda Audiência Pública para apresentação e 
discussão das Propostas para a Mobilidade Urbana em Salvador  
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Convite Eletrônico 
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Panfleto de Divulgação (frente) 
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Panfleto de divulgação (verso) 
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2.2 Etapas da Audiência Pública 

A audiência seguiu as determinações do Regimento das Audiências (ver item 2.3) 
contemplando as seguintes etapas. 

 

Etapa 1: Abertura 

A abertura foi feita pelo Diretor de Planejamento de Transporte da SEMOB Sr. 
Eduardo Leite que cumpriu a função de facilitador mesa diretora da Audiência. 
Na abertura foram apresentados os componentes da mesa coordenadora.  

 

Etapa 2: Situação do Desenvolvimento do PlanMob 

O Diretor de Planejamento de Transporte da SEMOB, Sr. Eduardo Leite 
apresentou de forma sintética as etapas pelas quais o PlanMob passou e a 
etapa atual do trabalho, juntamente com as diretrizes gerais e especificas que 
balizaram a elaboração das propostas. 

 

Etapa 3: Apresentação de Propostas para a Mobilidade em Salvador 

As propostas para a mobilidade de Salvador foram expostas de acordo com os 
temas Transporte Coletivo, Sistema Viário, Transporte Ativo – Pedestres e 
Transporte Ativo – Bicicletas. Cada tema foi apresentado por um representante 
do Consórcio a saber, Eng Antônio Luiz Mourão Santana, Eng. Francisco 
Moreno Neto, Eng. Luís Fernando Di Pierro e Arq. Ricardo Corrêa 
respectivamente. 

 

Etapa 4: Debates 

Foi aberta a etapa de debates com participação dos presentes inscritos e com 
respostas e esclarecimentos pela mesa coordenadora (ver capítulo 4). 

 

Etapa 5: Encerramento 

O encerramento foi feito pelo Secretario de Mobilidade Urbana de Salvador da 
SEMOB, Fabio Mota Rios que cumpriu a função de Coordenador da Mesa. 
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2.3 Regimento Geral para a Realização das Audiências Públicas 

O regimento para a realização de audiências públicas do PlanMob Salvador é 
apresentado a seguir. 

 

REGIMENTO GERAL PARA A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO 
PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE SALVADOR – PLANMOB 
SALVADOR 

 

Dispõe sobre os procedimentos e 
condução das audiências públicas 
do Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável de Salvador – PlanMob 
Salvador. 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

Art. 1º As audiências públicas do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
de Salvador serão realizadas com base neste Regimento Geral e terão por finalidade a 
discussão com a sociedade das matérias pertinentes ao Plano, abrangendo o 
Diagnóstico, o Prognóstico com Propostas e a apresentação do Plano de Mobilidade 
Urbana Sustentável de Salvador.  

Art. 2º As audiências terão por objetivo geral assegurar a participação 
social na elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador, visando 
democratizar, conferir transparência e buscar o compartilhamento do conhecimento 
sobre a mobilidade urbana da cidade, bem como favorecer o recebimento de 
sugestões, recomendações, críticas e proposições para o aprimoramento dos 
documentos apresentados para discussão.  

Art. 3º Os objetivos específicos das audiências públicas constarão nos 
respectivos editais de convocação.  

 

CAPÍTULO II 

DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Art. 4º Os editais de convocação das audiências públicas serão publicados 
no Diário Oficial do Município de Salvador com antecedência de 15 (quinze) dias da 
data de realização de cada evento, devendo constar: 

I - o local, a data e o horário da realização da audiência pública;  

II – a pauta; 
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III - os procedimentos para inscrição dos participantes;  

IV – os meios nos quais os documentos a serem discutidos na audiência 
pública estarão disponíveis para consulta.  

Parágrafo Único – A cópia do Edital em meio digital ficará disponível no 
site do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador, acessível em 
www.planmob.salvador.ba.gov.br. 

 

CAPÍTULO III 

DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS 

Art. 5º A organização e realização das audiências públicas são de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Salvador, que procederá a comunicação 
pública da sua realização, envolvendo os procedimentos convocatórios, o registro dos 
eventos ocorridos durante a audiência e a posterior divulgação dos resultados.  

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Transportes e o Conselho 
Municipal da Cidade, órgãos colegiados, integrantes da estrutura administrativa do 
Município, atuarão por intermédio dos seus membros junto aos segmentos sociais que 
o compõem para assegurar ampla representação e participação da sociedade nas 
discussões promovidas nas audiências públicas, bem como acompanhar e avaliar os 
resultados.  

Art. 6º As audiências públicas serão realizadas em locais de fácil acesso 
para a população por meio do sistema de transporte público de passageiros e dotados 
de acessibilidade. 

Art. 7º As audiências serão registradas por meio de gravação de áudio e 
vídeo, e poderão ser transmitidas ao vivo por meio da Internet ou de canais de 
televisão quando houver viabilidade técnica e financeira. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PARTICIPANTES 

Art. 8º Qualquer pessoa interessada em contribuir para o processo de 
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador poderá participar 
das audiências públicas convocadas para a sua discussão e aprimoramento.  

§ 1º Para participar das audiências, os interessados deverão se inscrever 
durante a realização do evento, ou na forma prevista no edital de convocação, 
devendo informar:  

I - nome e número do documento de identificação;  
II - endereço, telefone ou endereço eletrônico (e-mail), se os tiver; 
III - entidade pública ou privada que represente ou da qual faça parte, se 

for o caso, acompanhada do documento que autorize a representação.  

http://www.planmob.salvador.ba.gov.br/
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§ 2º Uma vez inscrito, o participante assinará a lista de presença e 
receberá um crachá identificador, que será utilizado no exercício da sua participação 
na audiência.  

Art. 9º São direitos dos participantes:  

I - receber as orientações necessárias à sua participação, especialmente 
as constantes deste regimento e do edital de convocação, que deverão estar 
disponíveis para consulta no recinto da audiência pública durante todo o evento.  

II - receber dos expositores e integrantes da mesa diretora informações 
pertinentes e suficientes para a discussão fundamentada dos assuntos em pauta, 
sendo todos os documentos a serem discutidos disponibilizados no site do Plano 
(www.planmob.salvador.ba.gov.br). 

III - manifestar livremente suas opiniões, debater as questões tratadas no 
âmbito da audiência e apresentar propostas na forma prevista neste Regimento;  

IV - ter acesso ao relatório das audiências públicas por meio dos 
mecanismos de divulgação previstos, devidamente informados durante a realização do 
evento.  

V - oferecer contribuições ao conteúdo do Plano, através das audiências 
públicas e do site (www.planmob.salvador.ba.gov.br).  

Art. 10. São deveres dos participantes: 

I - respeitar o Regimento da audiência pública;  
II - obedecer a ordem de inscrição e o tempo estabelecido para as 

intervenções durante os debates;  
III - tratar com civilidade e manter o respeito à integridade física e moral 

dos demais participantes da audiência.  

Parágrafo Único - Entende-se como participantes todos os presentes: 
integrantes da mesa diretora, corpo técnico e a plenária. 

 

CAPITULO V  

DA MESA DIRETORA 

Art. 11. A condução dos trabalhos será de responsabilidade da Mesa 
Diretora que deverá promover as condições para o pleno funcionamento da audiência 
pública e a consecução dos seus objetivos.  

Art. 12. A Mesa Diretora será composta pelo Coordenador Geral, pelo 
Coordenador Técnico do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador e pelo 
Representante da Procuradoria do Município na SEMOB, que representarão a 
Administração Municipal, um facilitador, um secretário executivo, um relator e um 
membro do Conselho Municipal de Transportes. 

Parágrafo Único – As autoridades presentes poderão ser convidadas a 
compor a mesa de instalação da audiência pública que após breve pronunciamento 
será desfeita para a composição da Mesa Diretora e início dos trabalhos.  

Art. 13. São atribuições do facilitador:  

http://www.planmob.salvador.ba.gov.br/
http://www.planmob.salvador.ba.gov.br/
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I - apresentar os objetivos e regras de funcionamento da audiência, 
ordenando o curso das manifestações; efetuar a leitura da ata submetendo-a a 
aprovação da plenária; efetuar a leitura dos pedidos de esclarecimento e das 
contribuições apresentadas por escrito, observando-se a razoabilidade do tempo 
necessário para a intervenção;  

II - assegurar a consecução dos objetivos da audiência não permitindo que 
as intervenções orais e as questões formuladas fujam do tema em pauta;  

III - estender o tempo das elocuções, quando considerar necessário para o 
melhor entendimento da intervenção.  

§ 1º O facilitador poderá designar auxiliares para assisti-lo sempre que 
julgar necessário para o bom andamento dos trabalhos.  

§ 2º Na ausência ou impedimento do facilitador suas atribuições serão 
exercidas pelo Coordenador Geral ou pelo Coordenador Técnico, podendo estes 
designar outro participante para o exercício da função.  

Art. 14. São atribuições do secretário executivo:  

I - inscrever os participantes para pronunciamento de acordo com a ordem 
das solicitações; 

II - controlar o tempo das intervenções orais;  

III - receber e ordenar as intervenções por escrito e documentos 
encaminhados à Mesa Diretora, apresentando-os ao facilitador, registrando o 
recebimento dos mesmos em protocolo específico. 

Art. 15. São atribuições do(s) relator(es): 

I - registrar o conteúdo das intervenções;  

II - sistematizar as informações;  

III - elaborar relatórios e atas. 

 

CAPITULO VI  

DA APRESENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS E DOS DEBATES 

Art. 16. Os conteúdos programados para discussão, conforme o edital de 
convocação de cada audiência pública, bem como as contribuições acatadas, serão 
apresentados pela equipe técnica responsável de forma sintética, apoiada nos 
documentos previamente divulgados no site do Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável de Salvador (www.planmob.salvador.ba.gov.br). 

§ 1º Na exposição oral e nos recursos audiovisuais deverá ser utilizada 
linguagem objetiva e clara, de modo a facilitar aos participantes o entendimento dos 
assuntos e possibilitar sua discussão.  

§ 2º O conteúdo da audiência será traduzido em tempo real para a 
Linguagem Brasileira dos Sinais – Libras, por meio de intérpretes treinados, conforme 
o Decreto Federal nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei 
Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002.  

http://www.planmob.salvador.ba.gov.br/
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§ 3º A filmagem sem edição da tradução será disponibilizada através do 
site do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador 
(www.planmob.salvador.ba.gov.br).  

Art. 17. Ao término da exposição, qualquer pessoa, entidade ou instituição 
poderá solicitar esclarecimentos sobre os conteúdos apresentados.  

Parágrafo Único - As solicitações de esclarecimento serão encaminhadas 
à Mesa Diretora por escrito ou verbalmente, devendo, neste caso, respeitar o tempo 
máximo de 01 (um) minuto. 

Art. 18. Após a apresentação dos conteúdos técnicos previstos na pauta 
da audiência pública e feitos os esclarecimentos solicitados, a Mesa Diretora 
procederá à abertura dos debates com a plenária.  

Parágrafo Único - Qualquer pessoa, entidade ou instituição inscrita poderá 
participar do debate, devendo se identificar no momento da intervenção.  

Art. 19. Os debatedores deverão se ater aos assuntos em pauta, podendo 
as contribuições abranger críticas, sugestões, recomendações e propostas de revisão 
dos documentos apresentados. 

§ 1º As intervenções serão feitas verbalmente ou por escrito, devendo, 
neste caso, ser encaminhadas ao secretário executivo da Mesa Diretora, que as 
passarão ao facilitador para leitura do conteúdo a todos os participantes. 

§ 2º As intervenções orais obedecerão à ordem de inscrição aberta pela 
Mesa Diretora e respeitarão o tempo máximo de 03 (três) minutos.  

§ 3º As contribuições serão encaminhadas por meio da Mesa Diretora para 
avaliação da equipe técnica do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador 
com vistas à incorporação ou não aos documentos em elaboração. 

 

CAPÍTULO VII  

DO ENCERRAMENTO E DAS ATAS DAS AUDIÊNCIAS 

Art. 20. Concluídos os debates sobre assuntos da pauta e encaminhadas 
as proposições do plenário à Mesa Diretora, que procederá o encerramento da 
Audiência.  

Art. 21. A minuta da Ata, as gravações de áudio e vídeo sem edição e os 
documentos de cada audiência deverão ser publicados em até 30 (trinta) dias úteis 
após a sua realização, ficando a cópia impressa dos documentos textuais disponível 
para consulta na biblioteca da Fundação Mário Leal Ferreira e a cópia digital 
disponível no site do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador 
(www.planmob.salvador.ba.gov.br).  

§ 1º Na Ata da Audiência Pública deverão constar o registro dos eventos 
ocorridos durante a sua realização e os resultados alcançados. 

§ 2º Acompanharão a Ata da Audiência Pública os registros audiovisuais, 
sem edição, e a lista de presença. 

http://www.planmob.salvador.ba.gov.br/
http://www.planmob.salvador.ba.gov.br/
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CAPÍTULO VIII  

DA DEVOLUÇÃO DOS RESULTADOS 

Art. 22. A equipe técnica terá um prazo de 30 (trinta) dias úteis após a data 
de realização da audiência pública para avaliar os aspectos técnicos e legais e emitir 
resposta, justificando sua incorporação ou não ao documento em elaboração.  

Paragrafo Único - As proposições serão registradas e constarão do 
relatório da respectiva audiência pública.  

Art. 23. O relatório da audiência pública documentará todo o processo de 
sua realização, bem como os resultados alcançados, devendo constar: 

I - cópia do edital de convocação da audiência; 
II - cópia dos documentos colocados para discussão;  
III - registro fotográfico do evento;  
IV - lista de presença com assinatura dos participantes;  
V - síntese das apresentações realizadas pela equipe técnica;  
VI - proposições apresentadas pelo plenário;  
VII - resposta da equipe técnica sobre as proposições;  
VIII - cópia da ata da audiência e anexos.  

Parágrafo Único - Os relatórios das audiências serão publicados 30 (trinta) 
dias úteis após a sua realização no site do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de 
Salvador (www.planmob.salvador.ba.gov.br).  

 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMOB, em 07 de agosto de 2017, 

 

FÁBIO RIOS MOTA 

Secretário 

Coordenador Geral do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador 

http://www.planmob.salvador.ba.gov.br/
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2.4 Composição da Mesa de Coordenação 

A tabela a seguir apresenta os componentes da mesa de coordenação da audiência. 

Tabela 2 – Composição da Mesa de Coordenação da Segunda Audiência Pública 
para apresentação e discussão das Propostas para a Mobilidade. 

Nome Cargo Função na Mesa de 
Coordenação 

Fábio Rios Mota Secretario de Mobilidade Urbana de 
Salvador Coordenador Geral 

Eduardo Leite Diretor de Planejamento de Transporte 
da SEMOB Facilitador 

Francisco Ulisses Gerente de Estudos e Pesquisa da 
SEMOB 

Coordenador Técnico PlanMob 
Salvador 

Fabrizzio Muller Superintendente da TRANSALVADOR Representante da 
TRANSALVADOR 

Paulo Aragão Procurador da PMS 
Representante da Procuradoria 
do Município na SEMOB 
RPGMS 

Francisco Moreno Neto Consultor Representante do Consórcio 
TTC – Oficina 

Antônio Luiz Mourão 
Santana Consultor Representante do Consórcio 

TTC – Oficina 
 

Secretaria executiva Myrna Tolentino (Consórcio TTC-Oficina) 
Relatores: Luis Fernando Di Pierro e Lucimar Maschio Cardone (Consórcio TTC-
Oficina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico da Mesa Coordenadora 
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Mesa de Coordenação da Segunda Audiência Pública para apresentação e discussão 
de Propostas para a Mobilidade Urbana da cidade, como parte da elaboração do 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PlanMob Salvador. 
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2.5 Manifestações Iniciais da Mesa Coordenadora 

O Diretor de Planejamento de Transporte da SEMOB, Sr. Eduardo Leite, abriu os 
trabalhos fazendo a apresentação da mesa coordenadora da audiência. 

O Secretario de Mobilidade Urbana Fabio Rios Mota, Coordenador Geral do Plano de 
Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador, deu início aos trabalhos agradecendo a 
FIEB pela cessão do Auditório Carlos Farias, em seguida sinaliza a chegada de mais 
uma etapa da construção do Plano de Mobilidade da cidade de Salvador mencionando 
os demais eventos já ocorridos (Escutas Setoriais, 1ª Audiência Pública, Workshops 
com os especialistas e as Oficinas Bairros) para este propósito e a importância desta 
2ª Audiência para tratar das propostas para a Mobilidade de Salvador e seu 
desenvolvimento. 

Eduardo Leite destacou o foco desta 2ª Audiência Pública que trata da apresentação 
das propostas para a mobilidade urbana de Salvador e demostra como foi o processo 
de construção pertinente ao PlanMob Salvador.  
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3. Apresentação de propostas para a mobilidade em salvador 

O Eng. Antônio Luiz Mourão Santana, representante do Consórcio TTC-Oficina iniciou 
a apresentação da síntese das propostas para a mobilidade que é o objeto do 
Relatório Técnico RT10 – Relatório de Diretrizes e Concepção das Propostas. O 
relatório em pauta foi disponibilizado no site internet do PlanMob Salvador 
(www.planmob.salvador.ba.gov.br). 

As propostas apresentadas foram subdivididas segundo os seguintes temas: 

 Transporte coletivo 
 Transporte individual (sistema viário e trânsito) 
 Transporte ativo 

 

A seguir é apresentado o conjunto de telas de apoio expostas durante a apresentação.  

  

http://www.planmob.salvador.ba.gov.br/
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4. Registro das manifestações apresentadas 

A seguir são apresentados os conteúdos das manifestações da audiência pública 
indicando os temas e a tipologia de manifestação segundo os seguintes tipos: 

 Manifestação 
 Sugestão 
 Pergunta 
 Esclarecimento 
 Respostas 

Os temas abordados nas manifestações dos participantes e as respostas e 
esclarecimentos da mesa coordenadora são agrupados segundo a compatibilidade 
com os temas.  

 

Manifestação 1: Alex Emanuel (UCP /BA) 

Tema: Reestruturação das Linhas de ônibus da cidade de Salvador 

 Manifesta a indignação devido à ausência feminina na composição da mesa 
coordenadora, e registra a necessidade de uma sociedade mais paritária na 
questão de gêneros; 

 Manifesta que o Plano de Mobilidade é “maravilhoso e bonito”, mas que a 
explanação técnica muitas vezes não alcança a população mais humilde e 
sugere a busca, no site, por uma melhor e mais detalhada explicação; 

 Manifestação de que o Sistema Coletivo de Transporte de Salvador parece 
atender uma lógica do Governo do Estado, e que atualmente todas as linhas 
estão sendo jogadas para o metrô. Registra a insatisfação da população, pois 
muitas vezes é um incômodo ter que pegar um ônibus, soltar na estação do 
metrô, pegar o metrô e pegar outro ônibus; 

 Registra que os modos de transportes devem ser complementares, que estes 
devem se ajudar e não estabelecer concorrência; 

 Manifesta que população precisa ser assistida em primeiro lugar, para que não 
se repita o que aconteceu com o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus no 
qual a grande reclamação da população era o tempo de espera e a 
superlotação dos ônibus e o metrô está caminhando para a mesma situação; 

 Manifesta que o metrô faz um percurso rápido, mas que a necessidade de se 
fazer duas ou três baldeações não satisfaz à população e destaca que é 
preciso discutir com mais profundidade; 

 Manifestação de que é preciso evitar ao máximo o número de veículos 
pequenos na rua e registra a necessidade da existência de um transporte 
coletivo de passageiros qualitativo e sustentável sem prejudicar ao meio 
ambiente e que seja barato para o usuário. 

 Sugere que a SEMOB tenha um aplicativo para ouvir a população, para assim 
entender as dificuldades enfrentadas. 
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Atendimento da mesa coordenadora: 
 Informa que Salvador ficou cerca de 40 anos sem estudos atualizados de 

demanda e que as linhas de ônibus de Salvador foram projetadas quando a 
cidade tinha 600 mil habitantes em 1960, atualmente está com quase 3 milhões 
de habitantes. Declara que poucas atualizações aconteceram e as que 
ocorreram foram de forma clientelista (mudanças a pedido do vereador, 
associação comercial entre outros), e não foram sustentadas em dados 
técnicos.  

 Registra que a SEMOB contratou a Associação Nacional de Transporte Público 
que se debruçou no estudo que foi realizado pela Oficina e que chegou a um 
resultado do redesenho das linhas de ônibus da cidade de Salvador, e este foi 
debatido com os nossos técnicos (equipe da SEMOB) capitaneados pelo 
professor Francisco Ulisses, o coordenador do projeto. Explica que o 
redesenho das linhas do STCO teve como objetivo sanar as principais 
reclamações da população: 

1. A demora que as pessoas levavam no ponto de ônibus;  
2. A superlotação dos ônibus nos horários de pico; 
3. O percurso longo das viagens. 

 Registra a evolução do sistema de transportes da cidade, tais como: criação do 
bilhete único que permite ao passageiro utilizar até dois ônibus dentro do 
intervalo de 2 horas sem pagar outra tarifa, o Domingo é Meia (para todos), 
criação do aplicativo CittaMobi que fornece a previsão do ônibus de permitindo 
que o passageiro possa se planejar, renovação da frota, criação de 283 postos 
de recarga para o Salvador Card. Declara de que essas ações foram 
praticadas para chegar à integração com o Metrô, ou seja, ao novo sistema de 
redesenho.  

 Registra que a oferta de transporte está sendo ampliada nos bairros, e que a 
reestruturação não traz o desemprego de rodoviários, pois não se reduz a 
quantidade de ônibus, mas sim otimiza as viagens e declara que o condão do 
planejamento da Prefeitura de Salvador é que o usuário escolha qual a melhor 
forma de se locomover.  

 

Manifestação 2: Ilce Marilia Dantas Pinto (UFBA) 

Temas: Critérios Metodológicos e a Participação da Popular 

 Manifesta congratulações à equipe da Prefeitura que está construindo o 
PlanMob Salvador; 

 Esclarece que as duvidas da sociedade civil são devido a falta participação 
popular no dia-a-dia das decisões no planejamento da cidade são tomadas 
sem entender o que o usuário do outro lado necessita; 

 Manifesta que as ideias de Planos de Bairro são extremamente interessantes; 
 Manifesta concordância sobre o fato de não existir modelagem para pedestre 

em acordo com as informações apresentadas por Luís Fernando (consórcio 
TTC/Oficina); 

 Manifesta entendimento da limitação da Prefeitura em realizar a recuperação 
das calçadas, inclusive por parte da legislação; 
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 Manifesta que clareza no entendimento dos requisitos utilizados nas propostas 
do transporte não motorizado, mas que os requisitos utilizados para o 
transporte coletivo e transporte individual não foram satisfatoriamente 
entendidos; 

 Manifesta que a falta de integração da cidade é sobretudo devido à topografia 
da e da falta de interesse do Governo para realizar as ligações entre 
cumeadas; 

 Pergunta sobre os critérios de avaliação das escolhas tecnológicas (BRT e 
BRS); 

 Pergunta como foram definidos os locais de trincheiras 
 Pergunta como foram escolhidos os corredores, na questão de transito; 
 Manifesta que o estudo da gestão da demanda não se trata apenas de punir ou 

controlar o automóvel e que esta deu mais certo na Europa devido ao estimulo 
e conscientização da população além das diversas formas de integração com 
transporte público. 

 Manifesta que politica de estacionamento em Salvador é péssima; 
 Manifesta que o carro precisa integrar com o transporte coletivo; 
 Manifestação de que não há uma solução ótima para o transporte e sim uma 

solução de impacto e, por isso, o critério de escolha dessas soluções deve ficar 
muito claro.  

 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Responde que o que foi apresentado não foi o local onde que deve ter a 
trincheira, e sim os locais onde a conectividade entre as vias exigia que tivesse 
as trincheiras, túneis, viadutos ou até uma requalificação viária. Várias 
soluções foram estudadas e não apenas uma. Foram indicadas 14 trincheiras, 
totalizando 1 km. Citou o exemplo da cidade de Recife, onde existem 
passagens curtas que resolvem o problema de congestionamento localizado. 
Afirma que são obras pequenas, mas que sem estas o não se consegue 
estabelecer uma conexão entre dois lugares. Assim, os pontos onde existem 
problemas de congestionamento foram identificados e listados quase 200 km 
de intervenções de vários estilos no sistema viário com objetivo de resolver os 
problemas atuais e futuros imaginando que a cidade vai crescer e necessitar 
de novas vias e complementos de vias. 

 Responde que em relação à gestão da demanda, são indicadas no PlanMob 
medidas de gestão de demanda de restrição ao uso do automóvel e de indução 
do uso do transporte alternativo (público ou ativo) que é um conjunto de ações 
que no modelo nos permitiu mensurar qual o efeito que seria provocado, em 
seguida foram escolhidas algumas áreas como teste, para ver no exercício 
qual seria o resultado; 

 Responde que para a politica de estacionamento foram imaginados lugares 
onde poderiam ter restrição do custo do estacionamento e o estilo de 
estacionamento, como por exemplo, estacionamento junto às estações de 
metrô; 

 Esclarece que haverá uma ficha de detalhamento para cada uma das 
intervenções apresentadas; 
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 Responde que em relação ao redesenho do sistema de transporte, foi 
identificado o atual comportamento do transporte coletivo, considerando os 
seus eixos principais que estão ocupados com o metrô e toda a rede principal 
foi redesenhada, aproveitando ideias anteriores a exemplo dos BRT’s das 
Avenidas Vinte e Nove de Março e Gal Costa. Partiu-se da concepção de que a 
cidade tem uma rede toda estruturada radialmente, mas ao mesmo tempo, a 
matriz origem e destino mostrava a necessidade de deslocamentos 
transversais. Com base nesses parâmetros, a rede estrutural foi redesenhada, 
de forma integral, para atender todas as necessidades de deslocamento e em 
cima do critério da viagem mais rápida possível; 

 

Manifestação 3: Carl Von Hauenschild (IAB) 

Temas: Divulgação do Material de Discussão  

 Sugere que seja feita a divulgação do material a ser discutido na audiência 
com um prazo de até 15 dias de antecedência, para que a população tenha 
tempo de digerir as informações e debater o conteúdo; 

 Manifesta descontentamento com a interação do site do PlanMob Salvador em 
termos de participação popular e sugere que as perguntas e respostas 
realizadas pelo site sejam divulgadas, como forma de garantir mais 
proximidade com a participação popular; 

 Manifesta descontentamento com a ausência da divulgação da visão de médio 
e longo prazo do Plano Estratégico Salvador 500, fato esse que prejudica o 
prognostico do PlanMob que é um subproduto do mesmo. 

 Manifesta que é necessário discutir os princípios do plano. 

 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Esclarece que o relatório apresentado estará disponível após a reunião, 
informa que haverá mais uma audiência pública para debate do mesmo; 

 Registra que o manifestante em pauta participou de todos outros debates, tais 
como as Escutas Setoriais, a 1ª Audiência Pública, Workshops e que as 
informações contidas nos relatórios foram discutidas nesses eventos; 

 Responde que foram utilizados mais de seis meses e dez relatórios para falar e 
levantar quais seriam as diretrizes do planejamento da cidade de Salvador, 
com participação mais ampla possível. O Relatório Técnico 08 apresenta 
detalhadamente as diretrizes que foram utilizadas e que o participante chama 
de “princípio”. Registra que após a realização destas diretrizes ficou até fácil 
fazer o plano, pois estas foram seguidas fielmente. Quanto aos aspectos 
metodológicos, registra que foram apresentados no Relatório Técnico 05. 
Portanto o Relatório Técnico 10 não é um relatório que apresentará princípios e 
sim resultados das simulações realizadas e dos nossos atendimentos as 
diretrizes que foram estabelecidas pela população que participou do plano. 

Manifestação 4: Rodrigo Almeida (MPE) 
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Temas: Política de Estacionamento, Dados Vetoriais, Integração do Transporte 
Ativo, Concorrência predatória entre Modais de Transporte. 

 Manifesta que as explicações sobre a politica de estacionamento foram muito 
breves; 

 Manifesta sentir falta da comparação da integração dos sistemas de transporte 
ativo. Como a ciclovia se integra com os dispositivos de ascensores propostos; 

 Pergunta quais foram os dados vetoriais utilizados na concepção do plano e se 
foram os mesmo utilizados no PDDU e LOUOS ou foram de alguma forma 
alterados; 

 Sugere que os dados vetoriais sejam disponibilizados para a consulta popular e 
que sejam sinalizadas quaisquer modificações; 

 Pergunta se o plano abrange algo sobre a inteligência de transporte; 
 Pergunta se algumas linhas dos BRS’s e BRT’s não seriam consideradas 

predatórias já que concorrem diretamente com as linhas do metrô; 
 Manifesta descontentamento quanto aos projetos da Linha Viva e Av. Atlântica, 

que são alvos de crítica de diversos setores da sociedade, mas foram 
consideradas tanto no PDDU, quanto na LOUOS e agora também no PlanMob, 
e registra que o Ministério Público do Estado da Bahia tem o pleno interesse no 
cumprimento da Politica Pública de Mobilidade mas que esses projetos não 
podem confrontantes com outros direitos como por exemplo o de habitação da 
população que mora nas proximidades dessas vias; 

 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Responde que todo o redesenho da rede de transporte, teve o cuidado para 
não gerar concorrência predatória, sendo assim, os BRS’s e os BRT’s não 
concorrem com o metrô. Registra que não há competição e sim um 
complemento; 

 Responde que a ideia é que a conjunção de microacessibilidade seja detalhada 
nos Planos de Bairro onde deve-se apresentar melhorias especificas. No 
PlanMob vai constar um exemplo de funcionalidade para que seja melhor 
entendido a nível de usuário. A preocupação do PlanMob é que já existe uma 
rede cicloviária estrutural prevista pelo Programa Cidade Bicicleta mas não tem 
como acessar essa rede. A proposta é vislumbrar um modo de acessar essa 
rede para que esta atenda como integração ao transporte público ou como 
viagem principal e assim a bicicleta será uma alternativa de transporte e não 
um transporte alternativo; 

 Responde que não se pode fazer um planejamento de mobilidade da cidade 
sem considerar projetos aprovados pelo PDDU; 
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Manifestação 5: Carlos Alberto Querino e Silva (Autônomo) 

Temas: Propostas para o Transporte Coletivo, Proposições para as Regiões 
mais Adensadas, Sistema de Comunicação através do Transporte. 

 Manifesta congratulações a equipe atuante pelo plano, 
 Manifesta contentamento com a implementação das linhas orgânicas em 

Salvador, e que não há argumentos contrários a estas, pois funcionam 
integradas ao sistema multimodal; 

  Registra como extremamente interessante a proposição de um transporte de 
media / alta capacidade na ligação Acesso Norte até a Baixa do Fiscal; 

 Sugere a implantação de uma ligação tipo “tatu” entre a Estação da Lapa, 
Campo Grande e Vale do Canela; 

 Registra que Salvador precisa resgatar o transporte de média capacidade 
sobre trilhos, e também a figura dos ônibus, ao mesmo tempo fazer esse 
compartilhamento de ligações entre trilhas e guias flexíveis, fixas em acordo 
com que a simulação prover da melhor forma. 

 Pergunta qual será a solução proposta aos bairros mais adensados a exemplo 
de, Pero Vaz, Uruguai, Santa Cruz, Areal, Vale das Pedrinhas, Nordeste de 
Amaralina entre outros, que tem o modo a pé extremamente delicado e o 
volume cativo de transporte de sofreguidão por todo o tempo e como essa 
questão está inserida no Transporte Ativo. 

 Registra que o projeto Programa de Bairro não pode nascer dentro de um 
escritório; 

 Sugere que todo o profissional de Transporte Público seja submetido a um 
acompanhamento psicológico; 

 Sugere a criação de uma emissora temática vinculada a SEMOB, como 
instrumento forte para o relacionamento interativo coletivo que é um item 
necessário para a credibilidade e registra que realizou a mesma sugestão na 1ª 
Audiência do PlanMob; 

 Pergunta por que não as ilhas do município não foram consideradas nas 
propostas; 

 Pergunta por que o Projeto Orlas Fluviais não foi considerado nas propostas; 

 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Responde que, a linha de BRT / BRS circular foi proposta para atendimento 
das regiões mais adensadas, abrangendo toda a península e contornando a 
região da Avenida Gal Costa, indo até a Pituba, Corsário. Além disso, são 
propostas 2 outras ligações viárias para a península, que atualmente só possui 
uma ligação através da Calçada; 

 Responde que, em relação à sugestão da emissora temática, de fato seria um 
instrumento de comunicação de grande alcance já que são 5,6 milhões de 
viagens por dia; 

 Responde que o PlanMob é um plano sistêmico e, sendo assim, não vai 
apresentar soluções a problemas específicos das comunidades. Esses 
problemas específicos serão resolvidos, considerando as diretrizes do 
PlanMob, nos Planos de Bairro;  
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Manifestação 6: Edvan Cruz (Cidade Baixa) 

Temas: Transporte Ativo – Bicicletas, Tratamento Cicloviário na Cidade Baixa. 

 Manifesta que sentiu falta de sinalização do que se pode implantar na rede 
cicloviária proposta; 

 Registra que a Cidade Baixa necessita de uma atenção especial quanto ao 
tratamento de ciclovias; 

 Manifesta congratulação ao trabalho desenvolvido 

 

Atendimento da mesa coordenadora:  

 Responde que a sugestão de alargamento da Av. Afrânio Peixoto (Av. 
Suburbana) é justamente para melhor acomodação da ciclovia e da calçada; 

 Responde que hoje Salvador possui alguns trechos de ciclovia, mas estes não 
se interligam, mas a proposta apresentada pelo PlanMob é montar uma rede 
cicloviária, utilizando as vias existentes para criar ciclovias, ciclofaixas e 
ciclorrotas.; 

 Responde que a proposta é tentar ampliar e indicar para consolidar uma rede 
cicloviária. 

 

Manifestação 7: Juan Moreno (UFBA) 

Temas: Acessibilidade das Estações de Metrô, Gerenciamento da Demanda e 
Transporte Vertical.  

 Manifesta necessidade da disponibilização prévia dos materiais de discussão; 
 Esclarece que o formato de debates de uma audiência pública não garante um 

processo participativo, sendo necessários a realização de seminários para 
garantir o entendimento e participação popular; 

 Sugere a realização de Seminários na Universidade Federal da Bahia e no 
Instituto de Arquitetos do Brasil; 

 Manifesta como ponto positivo a proposta de gerenciamento da demanda; 
 Manifesta como ponto positivo o plano contemplar o transporte vertical, apesar 

de que na apresentação as conexões não ficaram tão claras; 
 Manifesta preocupação com a acessibilidade das estações de metrô; 
 Sugere que as estações do metrô sejam reestruturadas; 

 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Responde que das 44 escadas rolantes propostas, 22 são para o metrô 
melhorar a acessibilidade do metrô. Destaca que tanto no plano de 
racionalização como nesse plano de mobilidade, existe o dimensionamento de 
cada estação e dos equipamentos de apoio para bicicletas e ônibus em cada 
uma dessas estações. 
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Manifestação 8: Danilo Ferreira (SEDUR-GOV) 

Tema: Concorrência entre Transporte sobre Trilhos e sobre Pneus, Proposição 
de Longas Linhas de Ônibus. 

 Registra que o PlanMob enfatiza o transporte coletivo sobre pneus; 
 Pergunta qual o sentido da proposição de um BRS ao lado de um VLT; 
 Registra que a Prefeitura de Salvador tem se esforçado para criar linhas mais 

curtas, porém o PlanMob pareceu estar propondo o contrário; 
 Questiona se, de acordo com os resultados apresentados, não seria mais 

adequado um VLT na Orla; 

 

Atendimento da mesa coordenadora:  

 Responde que Salvador possui aproximadamente 500 linhas de ônibus e com 
o projeto de racionalização que da Prefeitura de Salvador e o Metrô, ficarão em 
torno de 300 linhas, sendo destas, apenas 30 linhas longas, que são eixos 
estruturais e estas também serão alimentadas por linhas curtas; 

 Registra nível de transferência em Salvador, quando da implantação de todo o 
sistema proposto, vai passar de 23% para 74%. 

 Registra que o PlanMob obedeceu o Contrato de Programa na integra, em 
todos os eixo possui metrô; 

 Responde que a Orla Atlântica não possui demanda suficiente para a 
implantação de metrô; 

 Responde que não existe concorrência entre VLT e BRS, pois o VLT transporta 
até 8.000 passageiros / hora / sentido e, a partir dai perde velocidade 
significativamente. As linhas propostas estão cumprindo a missão de sobe e 
desce ao longo da Av. Suburbana que por ser um eixo de comercio e serviços, 
necessita de transporte qualificado. 

 

Manifestação 9: Solange Araujo (IAB) 

Tema: Convite. 

 

 Registra um convite a equipe do PlanMob para a realização de um debate 
com os técnico do IAB, sugerindo a prévia disponibilização do material para a 
discussão.. 
 

 

Atendimento da mesa coordenadora:      

 Resposta deferida em relação ao convite assim como o material solicitado 
antecipadamente. 

 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT13: Relatório da Audiência Pública das Propostas 

                                        para a Mobilidade em Salvador 

 

60 

Manifestação 10: José Lázaro Carvalho Santos (UFBA) 

Temas: Financiamento da Mobilidade, Custo da Tarifa do Transporte Público, 
Princípios e Diretrizes do PlanMob, Linha Viva. 

 Saúda à mesa em nome do Professor Francisco Ulisses em reconhecimento 
da complexidade para elaboração de um plano de mobilidade; 

 Registra que esse é o momento para se debruçar diante de tantas 
informações encontradas, planos e projetos que surgiram e foram 
implantados ao longo do tempo, tornando o plano um desafio muito grande no 
tocante ao planejamento da mobilidade urbana, com escala metropolitana. 

 Manifesta preocupação ao financiamento da mobilidade, pois grande parcela 
da população não tem como arcar com a tarifa do transporte; 

 Pergunta como subsidiar a tarifa de transporte coletivo; 
 Pergunta sobre princípios e diretrizes que estão sendo utilizados no Plano de 

Mobilidade; 
 Questiona como um plano de mobilidade que privilegia modos não poluentes 

incentivam o uso dos transportes públicos, transporte ativo não motorizado; 
 Pergunta se existem outras questões relativas à capacidade de suporte da 

infraestrutura de transporte alinhado ao planejamento do uso e ocupação do 
solo do território urbano, já que, em alguns espaços da cidade possuem 
coeficientes de aproveitamento mais permissivos; 

 Pergunta se houve um realinhamento das capacidades de suporte, no 
planejamento das infraestruturas e nos modos de deslocamentos a nível 
urbano metropolitano; 
 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Responde que o PlanMob irá estimar o custo todas as intervenções propostas 
através da elaboração de estudos da viabilidade econômica para cada projeto 
proposto. Além destes custos, o plano também trará sugestões à Prefeitura 
através de um programa de captação de financiamento, onde irá definir como e 
por onde ocorrerá o financiamento de cada proposição; 

 Responde sobre a capacidade de suporte, que as de sugestões apresentadas 
possuem 3 enfoques, sendo dois desses bem destacados na apresentação.  

 Ressalta que a Área Urbana Consolidada e parte da Orla Atlântica possuem 
grandes problemas de gargalos de trânsito, situações que às vezes se 
estendem por 5 km ou 6 km de congestionamentos. Foi citado o exemplo da 
Av. Paralela, onde foram identificados os pontos de gargalo e detectado que a 
capacidade de suporte não é mais satisfatória.  

 Registra que, conforme o PDDU, haverá um grande centro de empregos 
próximo a região do Parque Tecnológico, porém, como  a concentração 
populacional continuará na Área Urbana Consolidada (AUC), ocorrerá 
congestionamentos em ambos os sentidos da Av. Paralela. 

 Registra que diversas localidades da cidade não apresentam capacidade de 
suporte satisfatória. 

 Registra que as regiões do Miolo e da Suburbana possuem um comportamento 
diferenciado, pois os congestionamentos são confinados, ocorrendo em sua 
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maior parte devido a falta de conectividade com outra vias de grande 
capacidade. 

 Registra que a capacidade de suporte foi uma das principais diretrizes que 
nortearam a elaboração do plano, bem como suas analises e ações. 

 Destaca que a análise realizada no Plano foi para os horizontes de 2025, 2032, 
este que se considera como a máxima solicitação da cidade, e 2049. 

 Registra que a execução da Linha Viva está suspensa na Gestão atual da 
Prefeitura Municipal, contudo, por se tratar de um plano que tem um horizonte 
para o ano de 2049 é imprescindível que este item seja levado em 
consideração. 

 

Manifestação 11: Érica Teles (Mobicidade) 

Tema: Transporte Ativo: Pedestres e Bicicletas 

 Sugere que a requalificação das calçadas seja ampliada ruas com polos 
geradores de viagens principalmente hospitais e locais que trabalham com 
pessoas com mobilidades reduzidas, escolas e universidades, pois são polos 
que precisam ser atendidos na questão da requalificação do espaço do 
pedestre; 

 Manifestação sobre a omissão do plano quanto os pontos de travessias de 
pedestre, tempo semafórico, e faixas de travessia diagonais; 

 Manifesta duvidas quanto a operação de um sistema de bicicletas 
compartilhadas dentro da esfera municipal que não é gerenciado pela SEMOB; 

 Registra que o sistema de bicicletas compartilhadas é de gestão da SALTUR 
(Salvador Turismos), por meio do projeto Salvador vai de Bike, reforça que o 
Mobicidade não vê como se dá essa conexão no Plano de Mobilidade, já que 
deveria ser um sistema a disposição do sistema de transporte público que 
contemplassem ações dentro das próprias estações de transbordo. 

 Registra a inexistência de paraciclos em prédios públicos, dificultando e 
desestimulando até mesmo as pessoas que desejassem vim pedalando até 
mesmo para a 2ª Audiência Pública do PlanMob Salvador. 

 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Responde que a SEMOB é composta pela secretaria em si, que lida com 
transportes e pela TRANSALVADOR que é uma superintendência vinculada à 
SEMOB, que cuida de toda a parte de trânsito.  

 Registra que dentro da TRANSALVADOR é o órgão gestor do Programa 
“Salvador vai de Bike” e que o contrato deste programa é com a SEMOB por 
meio da TRANSALVADOR.  

 Registra que a SALTUR fez a capacitação e buscou esse contrato das 
bicicletas compartilhadas através dos patrocinadores do carnaval, mas a 
gestão é realizada de forma compartilhada. A SEMOB possui uma 
coordenação de acessibilidade sendo Eduardo Leite o diretor e Raimundo 
Nonato o coordenador, que dialoga, discute e inclusive faz a gestão 
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compartilhada com a SALTUR e a TRANSALVADOR, porque esta faz parte da 
SEMOB. 

 Explica como se deu o processo de licitação desse programa, inicialmente feito 
pela Secretária Municipal de Urbanismos e Transporte (SEMUT), que teve 
como vencedora a empresa MOVEMENT, onde, posteriormente buscou 
parceria com o banco Itaú. 

 Ressalta mais uma vez que todas as ações são feitas em conjunto (SEMOB e 
SALTUR), como as definições de novas estações e locais de compartilhamento 
de bicicleta, ciclovias e ciclo faixas;  

 Registra pertinente a consideração feita pela participante, sobre a inclusão das 
áreas de hospitais, escolas e universidades na priorização da requalificação 
das calçadas, contudo, foi esclarecido que se optou por priorizar os corredores 
onde trafega um fluxo maior que 40 ônibus/hora/sentido, devido a melhor 
linearidade de dados, fazendo com que se obtenha uma maior dimensão de 
extensão total de calçadas, ressaltando, inclusive que uma grande parte destes 
polos geradores estarão contemplados nesta linearidade de dados.  

Manifestação 12: Pablo (Mobicidade) 

Temas: Vinculação do Plano Plurianual com o PlanMob, , Tarifa das 
Passagens de Ônibus, Compartilhamento das Bicicletas, a Gestão dos 
Bicicletários e Transporte de Carga por Mobilidade Ativa. 

 Pergunta sobre como o PlanMob estará vinculado a PPA (Plano Plurianual) e 
registra que não consegue estabelecer uma conexão entre essa proposta de 
investimentos na cidade de Salvador e o PlanMob 

 Pergunta se não seria mais coerente aguardar a finalização do PlanMob para a 
elaboração do Plano Plurianual. 

 Registra que, nas propostas do Plano Plurianual feita pela Prefeitura de 
Salvador, a palavra “bicicleta” é abordada apenas seis vezes.  

 Pergunta a todos os presentes na Audiência quantas mortes no trânsito se é 
aceitável, Consequentemente, divulga a existência de um programa da 
Organização Mundial da Saúde chamado “Visão Zero”, sugerindo que esse 
programa seja uma diretriz primordial do Plano de Mobilidade; 

 Registra a ausência do Superintendente da TRANSALVADOR Fabrizzio Muller, 
ressalta que a TRANSALVADOR deveria pensar quanto a implantação desse 
programa “Visão Zero”, pensando na segurança dos pedestres e ciclistas; 

 Manifesta sobre os tempos de travessias, citando a Rua do Canal no bairro do 
Rio Vermelho como exemplo, ressaltando a utilização da ciclofaixa como 
calçada para pedestres; 

 Manifesta sobre a não existência de uma politica pública para os pedestres; 
 Manifesta sobre a palavra do Secretário Fábio Mota quando declara que o 

Plano de Mobilidade é um plano sustentável, discordando do mesmo e 
afirmado que o plano não muda o paradigma da cidade para uma mobilidade 
sustentável, priorizando ainda os transportes individuais; 

 Manifesta sobre a acessibilidade universal considerando crianças, idosos e 
mulheres, questionando a segurança pública em certos horários e em locais 
como passarelas; 
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 Questiona o motivo do PDDU e o PlanMob não considerarem o Transporte de 
Cargas através da mobilidade ativa; 

 Questiona sobre custos para construção de vias, calçadas e ciclovia, 
registrando que diante dessas informações poderá ser observado se o plano 
realmente está mudando o paradigma e está priorizando a Mobilidade Ativa;  

 Cita o questionamento da participante Érica Teles, quando a não existência de 
uma política de integração entre ônibus e bicicletas; 

 Sugere a criação de um programa de acesso universal ao ônibus, possuindo 
um valor mensal e permitindo a livre utilização diária do sistema; 

 Sugere a criação de um cartão social para pessoas que não possam arcar com 
a mensalidade do programa sugerido; 

 Sugere como subsídio a criação de uma taxa sobre os portadores de 
automóvel e a destinação de partes das verbas para a construção de novas 
vias, para esse financiamento;  

 Afirmar que as cidades de Brasília, São Paulo e Belo Horizonte oferecem o 
serviço de Transporte Público melhor que a cidade de Salvador; 

 Manifestação quanto ao fato da SALTUR (Empresa Salvador Turismo), definir 
os a localização dos postos de compartilhamento das bicicletas, questionando 
o motivo da priorização desses postos em áreas turísticas e não em áreas 
populacionais sugerindo que seja revisto esse posicionamento no PlanMob; 

 Manifesta sobre a criação da ciclovia na Av. Suburbana, ressaltando que é um 
exemplo de ciclovia onde não foi pensado o transporte de carga pela 
mobilidade ativa, e afirma que a sua construção foi desperdício do dinheiro 
público por esta falta de pensamento. 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Responde que o Transporte Público é financiado integralmente pela 
concessionária, e que a Prefeitura não investe verba do município na 
concessão. Explicou que a prefeitura tem um papel de gestão e a fiscalização 
do Transporte Coletivo; 

 Salienta que a sugestão do participante em subsidiar o transporte por ônibus 
vem de contra ponto a atual realidade do país. Exemplificando cidades como 
São Paulo/SP, Brasília e Belo Horizonte/MG, onde, apesar do subsídio, possui 
tarifas maiores que a de Salvador; 

 Responde sobre a orientação da OMS, onde foi registrado que durante a 
apresentação foi informado que uma das premissas que o plano de mobilidade 
levou em consideração foi a criação de uma politica de regulamentação de 
velocidade; 

 Esclarece que a proposta do PlanMob não é a construção de 200 quilômetros 
de vias, e sim da criação de algumas vias na região do miolo, que não foram 
contemplada no PDDU e a requalificação e recuperação de algumas vias 
existentes, estas que possui uma extensão aproximada de 200 quilômetros de 
vias; 

 Esclarece que o Plano Plurianual projeta aspirações de recursos próprios do 
município; 

 Responde que muitos projetos proposto pelo PlanMob estão vinculados ao 
financiamento de recurso federais, onde já estão previstos linhas de créditos no 
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Ministério da Cidade para intervenções na mobilidade urbana, como 
requalificação de pontos de ônibus, ciclo faixas, entre outras; 

 Ressalta que não há conflito entre o Plano Plurianual e o PlanMob, por se 
tratar de financiamentos em esferas organizacionais distintas; 

 Responde que a Segurança Pública é de competência do Governo do Estado, 
exemplificando alguns problemas que ocorrem no “Corujão”, devido ao medo 
da população de utilizar ônibus na madrugada; 

 Responde que o PlanMob é um plano com visão macro e que orientará através 
de diretrizes a discursão do tema sobre o transporte de carga pela mobilidade 
ativa em planos setoriais, realizados pelas prefeituras bairros; 

 Discorda da palavra do participante quando o mesmo relata que a construção 
da ciclovia na Av. Suburbana foi um desperdício de dinheiro público, afirmando 
que será disponibilizados os números referente a obra e a utilização desta 
ciclovia. 

Manifestação 13: Juliana Ferreira (Gamba) 

Tema: Aspecto Ambiental das Propostas 

 Manifesta apoio ao Arq. Carl Von Hauenschild, quanto à sua sugestão para a 
disponibilização do material de discussão das audiências pelo menos 15 dias 
antes das reuniões; 

 Questiona como é que é levada em consideração a dimensão ambiental para 
fazer o PlanMob; 

 Manifesta a impressão de que o aspecto ambiental foi pouco levado em 
consideração na elaboração das propostas do plano, por apresentar como 
soluções de mobilidade a Linha Viva e Av. do Atlântico; 

 Manifesta o entendimento de que o PlanMob deve sanar problemas advindos 
do PDDU; 

 Manifesta que não entende a Av. do Atlântico como necessidade para a 
cidade; 

 Esclarece que se fosse considerado o custo ambiental da Av. do Atlântico, esta 
não seria parte integrante das propostas do PlanMob, já que seu projeto passa 
poucas áreas vedes continuas de Salvador, com importância ambiental e 
histórica; 

 Registra que os custos ambientais e sociais das propostas devem ser 
mensurados e apresentados com clareza; 
 

 

Manifestação 14: Cezar Menezes (Viva o Parque de Pituaçu) 

Tema: Aspecto Social das Propostas 

 Registra compreensão quanto à posição da Prefeitura ao considerar os 
projetos previstos pelo PDDU, mas que seria muito interessante que um gestor 
se posicionasse contra esses projetos devido ao seu viés ambiental e social; 

 Registra que os moradores da região do Parque de Pituaçu vivem preocupados 
com a iminência da desapropriação para viabilizara construção da nova via; 
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 Pergunta qual é o posicionamento da Prefeitura sobre a situação da 
comunidade e da do Parque de Pituaçú; 

 Manifesta descontentamento com a falta de informação acessível sobre este 
projeto, sendo que em todos os estudos da cidade a Av do Atlântico aparece 
como proposta; 

 Sugere a retomada do Conselho da Cidade; 

Registra que os custos ambientais e sociais das propostas devem ser mensurados e 
apresentados com clareza; 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Registra que o conselho da cidade foi fundado na sua gestão pela SEMUT; 
 Responde que não se elabora um planejamento para a cidade sem considerar 

o arcabouço jurídico da mesma. Declara que o PDDU é o balizador do 
urbanismo de Salvador 

 Responde que o plano contempla a questão ambiental, pois de forma geral, 
está calcado na lei de mobilidade sustentável, que tem como pressupostos 
ambientais o modo do transporte ativo, que tem destaque no plano, o uso de 
energia limpa nos transportes do futuro, o incentivo de uso da energia elétrica e 
da renovação de frotas de ônibus com o uso de energia limpa, ou seja, a 
redução de carro e a gestão da demanda tem impacto ambiental no alcance 
em que se reduz o transporte individual e aumenta o transporte coletivo. Com 
estes cuidados com o meio ambiente o PlanMob vai impactar positivamente o 
meio ambiente; 

 Registra que a partir da definição de uma obra viária, inicia-se o projeto 
funcional, que por norma, deve ser realizado sobre um mapa de restrições 
ambientais e posteriormente deriva-se para o projeto básico, que exige o 
licenciamento ambiental. Destaca que se o custo ambiental for maior que o 
custo da obra, não se concede a licença para a obra; 

 Responde que, no PlanMob, no momento da avaliação socioeconômica de 
todos os investimentos dentro de um cronograma de 30,40 ou 50 anos vai ser 
explicitado como uma das parcelas de beneficio a redução de emissão de 
CO2.  

 Registra que para a viabilidade de um empreendimento o Ministério das 
cidades exige dois critérios socioambientais: redução de acidentes que é 
inferido a partir de técnicas de tráfego e redução das emissões de CO2 que 
será alcançado com a racionalização da rede de ônibus 

 

Manifestação 15: Ari Sena (SINDRECICLE) 

Tema: Transporte Marítimo  

 Questiona quantas audiências públicas restará; 
 Manifestação sobre a priorização do PlanMob em um modal sobre rodas; 
 Destaca o potencial hídrico da cidade de Salvador e ressaltando que o mesmo 

não identificou nenhuma abordagem sobre o projeto da Via Náutica, projeto 
este, que ele considera como um projeto de grande potencial sustentável; 
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 Questiona se foi pensado algum modelo de transporte marítimo via Baia de 
todos os Santos; 

 Manifestação positiva sobre a frase do secretário Fábio Mota, onde ele cita que 
esta se deve pensar o PlanMob de Salvador como uma politica de Estado, 
ressaltando que é importante haver a integração total dos modais, incluindo o 
transporte marítimo, fato esse, que na perspectiva do participante, não está 
sendo feito;  

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Responde que haverá mais uma audiência pública; 
 Responde que para a elaboração das propostas, foram pensados todos os 

projetos futuros para a cidade de Salvador, sendo que um deles é a Via 
Náutica; 

 Responde que o PlanMob está sendo elaborado visando a integração entre 
modais, levando-se também em consideração os atuais e os futuros terminais 
marítimos; 

 Responde que o transporte marítimo está sendo pensado junto ao sistema 
rodoviário, considerando a integração entre modais.  
 

Manifestação 16: Antônio Luís (Salvador Sob Trilhos) 

Tema: Comparação das frotas dos ônibus de Salvador com outros estados e 
países. 

 Explanação sobre o Processo de Paris sobre a Mobilidade e Clima; 
 Manifestação sobre a qualidade dos ônibus na cidade de Salvador, afirmando 

que houve uma regressão nesta qualidade, levando-se em consideração 
câmbio automático, suspensão pneumática e motor traseiro, ressaltando que a 
frota de Salvador é feita sobre a carroceria de um caminhão, indo de encontro 
com que foi prometido pelo Secretário de Transporte do Município da gestão 
anterior; 

 Manifestação sobre a frota de ônibus de Salvador e São Paulo/SP, fazendo 
uma comparação entre frotas, afirmando que Salvador possui uma péssima 
frota; 

 Manifesta-se sobre a frota da cidade de São Luís/MA, explanando sobre suas 
características e seu sistema de cobrança; 

 Manifestação sobre a não identificação de propostas para a melhoria na 
qualidade do transporte coletivo por ônibus, nem sobre investimento em 
sistema de energia limpa e de tecnologia; 

 Citação de países que utilizam sistemas de ônibus que não utilizam motoristas; 
 Manifestação sobre o desemprego de cobradores e motoristas; 
 Questiona se a qualidade do ônibus não está dentro do Plano de Mobilidade. 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 A mesa indaga ao participante se ele presenciou as apresentações das 
propostas realizadas; 
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 Responde que as afirmações feitas pelo participante não estão no escopo da 
Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade. 
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5.  Listas de presença 
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6. Registros fotográficos 
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7. CLIPPING 

Data: 14-11-07 

Veículo: Repórter Hoje 

Título: Audiência Pública discute propostas para futuro da mobilidade de Salvador 
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Data: 14-11-07 

Veículo: Politica Livre 

Título: Audiência Pública discute propostas para futuro da mobilidade de Salvador 
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Data: 14-11-07 

Veículo: Agência de Noticias 

Título: Audiência Pública discute propostas para futuro da mobilidade de Salvador 
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Data: 14-11-07 

Veículo: Agência de Noticias 

Título: Audiência Pública discute propostas para futuro da mobilidade de Salvador 

 

 

 

 


