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1. Introdução 

Este documento apresenta o relatório RT 15 – Relatório da Audiência Pública Final 

do PlanMob Salvador. Corresponde às atividades da Fase 80.00.00 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 
avaliação de 
impacto 

RT09 

Relatório da 
metodologia de 
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 RT12 Fichas de 
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FASES DO CONTRATO FASES DO PLANO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO 

Fase Produto Descrição Fase Produto Relatório Descrição 

avaliação das 
propostas 

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 RT15 é documentar a audiência realizada em 18 de dezembro 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 na Etapa 80.00.00 foi produzido o material de apoio à 

audiência na forma de uma apresentação em PowerPoint que abordou as propostas 

gerais e específicas 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 J.J Calmon de Passos do Ministério 

Público do Estado da Bahia, na Avenida Joana Angélica, nº 1312, Nazaré em 18 de 

dezembro 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 terceira e última audiência pública para apresentação do Plano de Mobilidade 

Urbana Sustentável de Salvador (PlanMob Salvador) será realizada na próxima 

segunda-feira (18), às 8h, no auditório do Ministério Público, no bairro de Nazaré. 

Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SEMOB), 

o plano foi elaborado a partir dos resultados de trabalhos envolvendo análises de 

documentos, estudos, pesquisas e escutas setoriais. A partir daí, foi traçado um perfil 

da cidade, observando fatores como topografia, conectividade viária, modais de 

transporte, ocupação desordenada e renda familiar da população. 

O evento marca o fim da elaboração do PlanMob, e contará com a presença de 

gestores municipais e representantes de associações e entidades ligadas à 

mobilidade, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e da sociedade civil, entre 

outros. Na ocasião, serão apresentados também resultados obtidos ao longo do 

processo, a partir do prognóstico referendado em dois Workshops e em dez Oficinas 

Participativas sobre o PlanMob Salvador, realizadas nas sedes das Prefeituras-Bairro, 

ao longo do mês de setembro deste ano. 

O PlanMob foi elaborado a partir de estudos baseados na Lei Ordenamento do Uso e 

da Ocupação do Solo (LOUOS) e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

(PDDU), ambos aprovados em 2016. Além disso, o plano tem origem ainda no 

diagnóstico já discutido e consolidado na primeira e segunda audiência pública, 

realizadas nos meses de agosto e novembro deste ano. 
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 Convocação publicada no Diário Oficial do Município 

Data: 29/11/17 

Veículo: Diário Oficial do Município 

Título: Edital de Convocação da Última Audiência Pública do PlanMob 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 pela Eng.ª Myrna Tolentino Galvão do Consórcio TTC / 
Oficina que cumpriu a função de secretária executiva da Audiência. Na 
abertura foram apresentados os componentes da mesa coordenadora.  

Etapa 2: Situação do Desenvolvimento do PlanMob 

O Diretor de Planejamento de Transportes da SEMOB, Sr. Eduardo Leite, 
apresentou 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.º Francisco Moreno Neto, Eng.º Luís Fernando Di 
Pierro, Arq. Ricardo Corrêa e Arq. Fernanda Portugal Sugimoto. 

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, Fábio Rios Mota 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; 

III - os procedimentos para inscrição dos participantes;  
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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.  

§ 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:  

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

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;  

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

§ 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.  

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

 

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.  

http://www.planmob.salvador.ba.gov.br/
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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 e Secretariado da Audiência 

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

também o secretariado da mesa (secretária e relatores). 

Tabela 2 – Composição da Mesa de Coordenação e Secretariado da Audiência 

Pública Final do PlanMob Salvador 

Nome Cargo 
Função na Mesa de 

Coordenação 

Dr. Marcelo Henrique 
Guimarães Guedes 

Promotor de Habitação e 
Urbanismo 

Representante do Ministério Público do 
Estado da Bahia – MP-BA  

Fábio Rios Mota 
Secretário de Mobilidade Urbana 
de Salvador 

Coordenador Geral PlanMob Salvador 

Eduardo Leite 
Diretor de Planejamento de 
Transporte da SEMOB 

Coordenador Executivo PlanMob 
Salvador 

Francisco Ulisses 
Gerente de Estudos e Pesquisa da 
SEMOB 

Coordenador Técnico PlanMob Salvador 

Fabrizzio Muller Superintendente Representante da TRANSALVADOR 

Paulo Aragão Procurador da PGMS 
Representante da Procuradoria do 
Município na SEMOB (RPGMS) 

Francisco Moreno Neto Consultor 
Representante do Consórcio TTC – 
Oficina 

Luis Fernando Di Pierro Consultor 
Representante do Consórcio TTC – 
Oficina e Relator da Audiência 

Lucimar Maschio Cardone Consultor 
Relatora da Audiência  (Consórcio TTC – 
Oficina) 

Myrna Tolentino Galvão Consultor 
Secretária Executiva da Audiência 
(Consórcio TTC – Oficina) 
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Registro fotográfico da Mesa Coordenadora 

Mesa de Coordenação da Terceira e Última Audiência Pública para apresentação e 

discussão do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PlanMob Salvador. 
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2.5 Manifestações Iniciais da Mesa Coordenadora 

A Eng.ª Myrna Tolentino Galvão do Consórcio TTC / Oficina abre a reunião 

convidando os representantes da mesa coordenadora da audiência. 

O Secretário de Mobilidade Urbana Fábio Rios Mota, Coordenador Geral do Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador, dá início aos trabalhos agradecendo ao 

Ministério Público da Bahia pela cessão do Auditório J.J Calmon de Passos para a 

realização da última audiência do PlanMob. Menciona os demais eventos ocorridos no 

processo de construção do Plano como Escutas Setoriais, Workshops, Oficinas nas 

Prefeituras-Bairro entre outros; sinaliza a finalização do processo do PlanMob, a 

saber, do ponto de vista administrativo, explicando que o projeto de lei será 

direcionado a Câmara de Vereadores de Salvador. 

Posteriormente, a palavra é passada ao Promotor de Justiça Dr. Marcelo Henrique 

Guimarães Guedes que faz um breve cumprimento ao Secretário de Mobilidade Fábio 

Mota e aos presentes, explana que o MP-BA vê com muitos bons olhos a 3ª Audiência 

do PlanMob, assim como o planejamento municipal participativo e diz achar que pelo 

menos o PlanMob parece estar no rumo certo e deseja que se realize uma boa 

audiência. 
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3. Apresentação Final do PlanMob Salvador 

O Eng.º Francisco Moreno, representante do Consórcio TTC-Oficina iniciou a 

apresentação final do PlanMob Salvador que é o objeto do Relatório Técnico RT14. O 

relatório em pauta foi disponibilizado no site internet do PlanMob Salvador 

(www.planmob.salvador.ba.gov.br). 

Os temas apresentados foram subdivididos segundo os seguintes itens: 

 Introdução; 

 Etapas do desenvolvimento do PlanMob; 

 Síntese metodológica; 

 Propostas para a mobilidade urbana de salvador; 

 Sistema viário e trânsito; 

 Transporte coletivo; 

 Transporte ativo (pedestres, acessibilidade vertical e bicicletas); 

 Faseamento dos investimentos; 

 Avaliação socioeconômica; 

 Programas e ações. 

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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Errata: Neste slide, na legenda do Cenário Máximo, onde se lê 4. Faz. Grande, leia-se 

4. Faz. Grande 3 e 4. 
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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: Grupo SOS Vale Encantado 

Tema: Declaração de Amor e de Cidadania à Cidade. 

 A seguir é transcrito o texto declamado pelos representantes do grupo como 

manifestação à Av. Atlântica: 

“Cidadãos e Cidadãs, 

 

Hoje é um dia emblemático pela responsabilidade que todos nós temos na 

visão compartilhada de São Salvador da Bahia, 1ª Capital do Brasil e a Capital que a 

gente quer que seja também da Mata Atlântica. Pelo menos é isso que está escrito no 

Plano Salvador 360 Cidade Sustentável e nas promessas do prefeito reeleito 

divulgadas nos meios de comunicação. Mas nos parece que há uma incoerência no 

PlanMob, em que estamos hoje nessa derradeira audiência pública. O que está escrito 

no PDDU é de tamanho paradoxo. Um projeto de uma Av. do Atlântico que corta 2 

importantes patrimônios ambientais e remanescentes da Mata Atlântica. 

Como buzina, fumaça, asfalto, monóxido de carbono, mesmo que 

sequestrados, e ondas de calor podem substituir o verde, a temperatura equilibrada 

que a mata proporciona e a capacidade que as árvores tem de fazer chuva e 

proporcionar alimentação de lençóis freáticos e nascente dos rios? 

Sim, a chuva vem das entranhas da terra que entram em harmonia com os 

céus, córregos, rios, nuvens, tudo interligado como a nossa própria natureza humana. 

Sim, a chuva precisa existir. 

Como construir uma via cortando o Vale Encantado e o Parque de Pituaçu e 

destruir o natural corredor ecológico milagrosamente arquitetado pela grande obra de 

engenharia do planeta Terra, mas que já apresenta sinais de desequilíbrio com toda 

especulação imobiliária corrida e ainda em curso? 

Cidadãos e cidadãs, esse patrimônio é um legado pronto para as atuais e 

futuras gerações. Esse legado presta serviços ambientais gratuitamente e a única 

coisa que temos o direito e o dever é de preservá-lo. 

Uma estrada como esta prevista é como uma espada entre nossos dois 

pulmões e assim sendo os nossos corações e o da mata, não resistirão tamanho 

“arvorecídio” “cidadanicídio” e “omissídio” com “O” de omissão da nossa parte. 
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A Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 

espécies de répteis, 270 espécies de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes. 

Não é a toa que a Mata Atlântica é altamente prioritária para conservação da 

biodiversidade mundial e é o único bioma que possui uma lei federal, conhecida como 

lei da Mata Atlântica, e também um decreto. 

Em Israel, no meio do deserto, existe um lugar chamado Utopia porque lá 

existe um oásis construído por seres humanos do Kibutz Bahan. Na verdade, é um 

protótipo da Mata Atlântica com raros pássaros, orquídeas e até uma pequena 

cachoeira. Uma gota comparada com o oceano verde que temos ainda ao nosso 

dispor, bastante reduzida se comparado com o que já foi um dia. Mas foi criado como 

ativo ecológico e turístico, gente do mundo inteiro paga para ter um pouquinho do 

deleite da mata no meio do nada. 

É um privilégio perceber como somos naturalmente ricos e sortudos no Brasil, 

temos apenas no Vale Encantado um milhão de metros quadrados de Mata Atlântica 

com nascente de rios, a lagoa encantada que até catedral a céu aberto tem e no meio 

do bairro de Patamares em Salvador, Capital da Mata Atlântica. E fica o convite para 

um banho de floresta, com apoio de nós, voluntárias e voluntários, que levantamos 

cedo e de graça para prestar também nosso serviço ambiental por amor ao planeta e 

às nossas próprias vidas. 

O natural corredor ecológico Parque Vale Encantado com o Parque de Pituaçu 

é uma dádiva urbana, além de pássaros, água, árvores, fauna e flora abundante - se 

bem que bastante ameaçadas pela caça ilegal e falta de vigilância oficial e formal - 

tem a ciclovia pronta que precisa ser usada, mantida e protegida pelas autoridades e 

órgãos competentes. Isto tem tudo a ver com mobilidade urbana, isto tem tudo a ver 

com o Plano Salvador 360 Cidade Sustentável, isso tem tudo a ver com Salvador a 

Capital da Mata Atlântica, mais uma vez enfatizamos. 

Em outros países, como já mencionamos acima, isso seria tratado como algo 

colossal. É só ver o Central Park em Nova York, lá se desapropriou imóveis para no 

lugar virar um parque. Quanto ao Parque do Ibirapuera em São Paulo, quanto vale o 

metro quadrado e o que se paga em beneficio lá? 

O Jardim Botânico no Rio, uma obra de arte a céu aberto, outorgada pela 

família real traduzindo uma preocupação em manter bolsões de natureza em áreas 

urbanas. Por isso o Vale Encantado, por isso o Parque de Pituaçu. Podemos ter um 

centro de observação de pássaros que traz turismo ecológico e emprego permanente 

e não temporário. 

Temos o metrô, um ativo de mobilidade urbana e social, por que uma paralela 

à Av. Paralela? 

Do ponto de vista da saúde pública nem se fala, o mosquito transmissor da 

dengue, da zica e o barbeiro, que hoje infestam vários bairros vizinhos, precisam de 

predadores naturais, e seus oponentes habitam onde? Na mata, no Vale Encantado, 

no Parque do Pituaçú. 

Olhem o que disse Mitermayer Galvão, Diretor da Fiocruz (Fundação Oswaldo 

Cruz) no Estado da Bahia, em entrevista a Mateus Magenta do Jornal da Folha de São 

Paulo, em agosto de 2009 há quase 10 anos: “Prefeitura de Salvador é multada em 2 

milhões. Segundo o Ibama, o Governo Municipal e uma construtora são suspeitos de 

derrubar ilegalmente Mata Atlântica na cidade”, “Entre os estragos apontados, há o 

aterro irregular na lagoa natural, falta de licenças ambientais e destruição de parte da 

área de preservação”. Essa ação predatória interfere na saúde também, além da 

redução da área verde, a expansão imobiliária causou também um desequilíbrio 
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ecológico devido ao resgate de animais nativos. De acordo com dados da Fiocruz 

obtidos pela Folha, metade dos barbeiros coletado na região ano passado estavam 

infectados com Tripanosoma cruzi, protozoário que ao alojar-se no coração humano 

deflagra a doença de Chagas. 

‘A preocupação deve ser voltada para comunidades carentes do entorno 

desses condomínios, que enfrentam graves problemas sanitários’, disse Mitermayer 

Galvão, diretor da Fiocruz no Estado. O número elevado de insetos infectados na 

região será objeto de um estudo científico nos próximos meses. Esta é a notícia. 

Será que não aprendemos com os erros? Será que a legislação não é 

soberana? Vocês, cidadãs e cidadãos, promotores e promotoras do Ministério Público, 

Vereadores e Vereadoras presentes e integrantes deste mundo concordam que a 

legislação tem que ser legitimada soberanamente? 

A outra alternativa para essa Via do Atlântico que se faz presente como arterial 

importante do desafogamento do tráfego, apresentaremos a seguir porque esse 

também é o papel da sociedade civil, ser aliada das práticas públicas e 

verdadeiramente sustentáveis. 

Somos da mesma natureza humana e o que nos mantém interligados são as 

nossas raízes, nossos laços, nossa água, a nossa terra, nosso ar, o nosso fogo 

ardente de realizar algo surpreendente a favor de nós mesmos e dos nossos frutos, 

das futuras gerações, sejam eles sonhos, visões, esperanças, crianças. 

As crianças são as nossas memórias do futuro e temos que deixar seres 

humanos melhores como legado e só poderemos assim fazer, sendo seres humanos 

melhores no aqui e agora. 

Sejamos mais árvores humanas, sejamos mais Mata Atlântica humana, 

sejamos mais natureza humana e vamos deixar o Vale Encantado e o Parque de 

Pituaçú onde sempre estiveram desde o início, desde a invasão portuguesa. Nossa 

inventividade humana e inteligência coletiva juntas acharão uma forma de implantar o 

verdadeiro Plano de Mobilidade Urbana em outro lugar. 

Vamos nos escutar e nos abraçar como as árvores se abraçam, mas com uma 

vantagem, nossa capacidade de criar pontes e criar projetos retificantes e 

consonantes com o universo infinito da natureza humana, mesmo que diminuta diante 

da grandeza que é a Mata Atlântica. E temos algo mais que é divino em nossa 

humanidade, o nosso espírito de aventura, de explorar e descobrir o nosso estado da 

arte que pede Salvador como Capital da Mata Atlântica, porque a arte salva e é aqui 

que “Sua Excelência” Mata Atlântica ainda mora. 

Por isso Vale Encantado, por isso Parque de Pituaçu, por isso todos nós e 

nossos laços e por isso trouxemos essa mandala para presentear vocês (se referindo 

à mesa) representando o entrelaçamento de vidas, de sonhos e de propostas.” 
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Manifestação 2: Edilberto Vasconcelos (SOS Vale Encantado) 

Tema: Respeito à Poligonal do Vale Encantado. 

 Declara que mora há 10 anos na região do Vale Encantado; 

 Relata que a Av. do Atlântico foi proposta inicialmente por um vereador e na 

época a Prefeitura não apoiava esse projeto; 

 Declara que existe sim a poligonal do Vale Encantado, o que não existe é uma 

delimitação física; 

 Manifesta o desejo de que a Prefeitura e o PlanMob respeitem a LOUOS e 

respeitar a área do Vale Encantado para beneficio do planeta. 

 

Manifestação 3: Eloy Lorenzo (SOS Vale Encantado) 

Tema: Preservação do Parque Vale Encantado. 

 Declara que o tempo de fala de 3 min é insuficiente diante da importância do 

assunto; 

 Registra a preocupação de que se for colocada a Av. do Atlântico, as áreas 

verdes lindeiras virem lotes para a expansão imobiliária a exemplo de outros 

lugares na cidade, como Patamares e Av. Paralela; 

 Declara que espera que o Prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto preserve o 

Parque do Vale Encantado. 

 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Informa que foi definido o tempo de 3 minutos para viabilizar a participação de 

todos os inscritos; 

 Esclarece que o PlanMob obrigatoriamente tem que obedecer a Legislação 

Municipal, Estadual e Federal; 

 Registra que a LOUOS e o PDDU foram as bases do Plano de Mobilidade; 

 Registra que o PlanMob é um produto do PDDU; 

 Declara que a Av. do Atlântico consta no PDDU e não é criação do Plano de 

Mobilidade; 

 Declara que a referida avenida está na lei e não se pode construir um plano da 

cidade sem consultar os projetos aprovados por lei da mesma; 

 Registra que a gestão atual não tem interesse nenhum na implantação dessa 

avenida, mas que ela consta no plano em respeito à lei; 

 Declara que a intenção de não se implantar essa via, já está clara para todos 

quando da iminência da assinatura do TAC (Termo de Ajustamento de 

Conduta) com o Ministério Público para a criação da Poligonal de Preservação 

do Vale Encantado; 

 Declara que o Parque Urbano do Vale Encantado será transformado em 

Unidade de Proteção Ambiental; 

 Declara que o Município aceitou todos os termos do TAC, mas que o mesmo 

ainda não foi assinado devido uma negativa do Ibama. Mas que o Ministério 

Público e o Município assinaram o TAC independente do Ibama; 
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Manifestação 4: Edimilson Baggio (SOS Vale Encantado) 

Temas: Segurança Viária e Projetos que destroem o clima agradável da cidade 

 Declara que mora há 25 anos em Salvador, e antes andava de moto com 

tranquilidade tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo (cidades onde 

morou), mas que ao chegar em Salvador vendeu a moto pois é uma cidade 

muito insegura para o motoqueiro; 

 Declara que andar de bicicleta e a pé em Salvador é impossível; 

 Declara que o Projeto apresentado ignora a existência da Mata Atlântica 

lindeira à Av. Paralela; 

 Declara que o Plano apresentado é um atestado de que não vale mais à pena 

morar em Salvador, pois essa cidade é uma colcha de asfalto e viaduto, que 

torna o lugar desagradável; 

 Manifesta que os indicadores apresentados de aumento da velocidade e 

diminuição do tempo de viagem só demonstram que esse projeto é um 

desperdício de dinheiro, pois tanto asfalto está destruindo o clima agradável da 

cidade. 

 

Manifestação 5: Sirlã Souza (APMS) 

Temas: Regulamentação dos Mototaxistas 

 Registra que vem lutando para que o projeto da regulamentação dos 

mototaxistas alcance a todos da categoria; 

 Registra que em 180 dias só foram considerados aptos 678 mototaxistas e 

mais de 2000 ficaram de fora da regulamentação; 

 Declara que para a sociedade reconhecer os mototaxistas como profissionais, 

primeiro a Prefeitura tem que reconhecer; 

 Questiona sobre como será a operação dos mototaxistas nas festas de fim de 

ano. 

 

Manifestação 6: Romualdo Santana (APMS) 

Temas: Regulamentação dos Mototaxistas 

 Registra que com a nova regulamentação dos mototaxistas está difícil trabalhar 

na cidade; 

 Declara que para se regulamentar precisou se endividar para cumprir as 

exigências da regulamentação. 

 

Manifestação 7: Jenilton de Melo (APMS) 

Temas: Regulamentação dos Mototaxistas 

 Registra que mototaxista também faz parte da mobilidade urbana, pois vão em 

locais onde outros modais não conseguem. 
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Manifestação 8: Ana Cristina de Jesus Santos (APMS) 

Temas: Regulamentação dos Mototaxistas 

 Declara que não foi aprovada pela nova regulamentação dos mototaxistas pois 

sua moto é do ano anterior ao limite exigido (5 anos); 

 Declara que mesmo se o veículo estivesse na idade exigida, não conseguiria 

se regulamentar, pois para cumprir todas as exigências é necessário investir 

muito; 

 Declara que é profissional mototaxista, pois já fez o curso da categoria duas 

vezes; 

 Sugere carência de um ano para a idade exigida do veículo e criação de um 

modo de financiamento para a categoria. 

 

Manifestação 9: André Luís Fontes Medrado (APMS) 

Temas: Regulamentação dos Mototaxistas 

 Declara que a regulamentação foi feita para a inclusão do mototáxis, mas o 

custo dela é alto e por isso muita gente não consegue ficar regular; 

 Declara que o número de mototaxistas regulamentados é insuficiente para 

atender a população. 

 

Manifestação 10: Leandro Batista (APMS) 

Temas: Regulamentação dos Mototaxistas 

 Declara que os mototaxistas fazem parte mobilidade sustentável. 

 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Declara que a regulamentação dos mototáxis em Salvador foi discutida por 

cerca de 1 ano e 8 meses; 

 Declara que esse serviço existe na cidade há mais de 20 anos, mas que nunca 

houve coragem para debater e regulamentar; 

 Declara que foram feitas várias audiências públicas sobre o assunto; 

 Declara que a regulamentação dos mototaxistas em Salvador tem por base as 

legislações existentes no país sobre o assunto (âmbito federal e estadual); 

 Declara que a equipe que acompanhou o processo visitou outras cidades que 

já possuíam o serviço regulamentado; 

 Registra que foram feitas reuniões individuais com as associações da categoria 

para debater a regulamentação; 

 Declara que o critério de exigência da idade do veículo igual a 5 anos é a 

mesma exigência para os táxis. 
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Manifestação 11: Sandra Regina de Castro (Liderança) 

Temas: Tratamento do Transporte Público, Uso da Bicicleta 

 Declara que mora há 26 anos em Salvador; 

 Sugere que o município dê cursos de aperfeiçoamento aos motoristas de 

ônibus, pois muitas vezes os mesmos não sabem como tratar os passageiros e 

utilizam o celular enquanto dirigem; 

 Declara que vai ser difícil utilizar a bicicleta na cidade devido à falta de 

segurança; 

 Declara que participou da Oficina-Bairro em Cajazeiras. 

 

Manifestação 12: Manoel Curralinho (Liderança) 

Temas: Competências Administrativas, Moradias irregulares 

 Declara que as pessoas não sabem a quem cobrar as providências e acabam 

atacando a Prefeitura; 

 Declara que ninguém reclama das “invasões”. 

 

Manifestação 13: Danilo Farias 

Temas: Custo da implantação do BRT  

 Declara que as estruturas de custos que darão suporte às obras propostas 

deveriam ser mais discutidas; 

 Pergunta sobre o custo do BRT Lapa / LIP, 117 milhões de reais por quilômetro 

enquanto especialistas afirmam que o ideal seria 30 milhões de reais por 

quilômetro; 

 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Declara que o BRT de Salvador não é apenas uma obra de transporte e sim 

uma obra que prioriza o transporte coletivo, apresenta solução de 

macrodrenagem e circulação no trânsito e que o recurso citado para o BRT 

Lapa / LIP é um recurso já assegurado, o que não significa que a obra terá 

esse valor, tanto que na licitação do primeiro trecho houve uma queda de 

quase 50% no valor da obra; 

 Declara que a área onde vai ser implantado o BRT é muito conturbada e cerca 

de 70% das pessoas passam ali duas vezes ao dia e é a principal via troncal 

da cidade. Registra também que a área tem muitos problemas com 

alagamentos; 

 Declara que os valores por quilômetro apresentados pelo manifestante são 

referente à implantação do sistema em uma via pronta, o que não é o caso; 

 Registra que a obra é calcada em um tripé: resolver o problema da via 

estrutural que envolve a macrodrenagem da área, a obra de transporte coletivo 

e a implementação do sistema viário. 
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Manifestação 14: Ernesto Carvalho (CAU-BA) 

Temas: Hierarquização das vias 

 Declara que a hierarquização das vias não foi devidamente colocada no PDDU, 

mas que a equipe técnica que construiu o PlanMob tem que analisar a real 

hierarquia das vias e como estas operam dentro da cidade. 

 

Manifestação 15: Cristina Aragon (EMS) 

Temas: Prática Antiga de Planejamento, Falta de Alternativas 

 Declara considerar um equívoco pensar em mobilidade separada do uso do 

solo; 

 Declara que durante o processo de construção do PlanMob, apesar da equipe 

ser altamente capacitada, não houve uma participação mais direta do Governo 

Federal, Estadual, Universidades e entidades metropolitanas e considera isso 

um retrocesso; 

 Registra que o Plano está muito voltado a análise de fluxo capacidade e que 

está é uma prática antiga; 

 Manifesta que o prazo de 8 meses para a elaboração do plano é um prazo 

inexequível; 

 Declara que dentro das propostas apresentadas não houve mudanças de 

costumes para se adequar às novas tecnologias; 

 Declara que a comunidade técnica não teve tempo para discutir; 

 Registra que a comunidade técnica é contra a proposta da Av. do Atlântico e 

da Linha Viva; 

 Declara que a prioridade deve ser para as calçadas, mas como 

responsabilidade das calçadas é do dono do lote, os cidadãos de Salvador 

continuarão sem poder caminhar; 

 Declara que o Plano não apresenta alternativas, somente o “Nada a Fazer” ou 

o “Tudo a Fazer”. 

 

Manifestação 16: Marluza Pereira 

Temas: Saneamento, Propostas Alternativas, Indicadores de impacto na Mata 

Atlântica 

 Declara que a construção narrativa do plano não deixa alternativa para ouvinte, 

ou é fazer nada ou fazer tudo, mas que essa é apenas uma alternativa; 

 Questiona a concepção de meio ambiente da Prefeitura, quando confrontada 

com o “assassinato” do Rio Jaguaribe; 

 Sugere que quando se tratar de saneamento, o Parecer Técnico do Mestrado 

de Água e Saneamento da UFBA seja consultado, pois apresenta o que há de 

mais novo em tecnologias limpas; 

 Manifesta a insatisfação da ausência de dados do impacto das propostas sobre 

a Mata Atlântica. 
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Atendimento da mesa coordenadora: 

 Registra que a responsabilidade das calçadas é por lei do dono do lote e que a 

Prefeitura deve fazer cumprir a lei; 

 Registra que na construção do Plano houveram vários momentos de interação, 

com diversos setores da sociedade civil, e registra que a própria manifestante 

participou de vários deles; 

 Declara que 8 meses não é o prazo total do Plano e sim o prazo de elaboração 

dos relatórios do Plano; 

 Sobre a questão ambiental, registra que o BRT ainda está na fase de 

implementação de licenças, e esta obra vem para tratar a macro drenagem da 

região. 

 

Manifestação 17: Rodrigo Almeida (MP-BA) 

Temas: Transporte Ativo, Financiamento dos Projetos, Linha Viva e Av. do 

Atlântico 

 Declara que pela apresentação, os dispositivos propostos para o transporte 

ativo ficaram concentrados apenas lindeiros aos corredores de transporte, e 

não vê as áreas de grandes densidades populacionais mais distantes dos 

futuros BRT’s contemplados. Questiona sobre qual é a proposta para que 

essas áreas possuam o mesmo atendimento dos corredores de transportes? 

 Registra que na audiência anterior foi colocado que grande parte dos 

investimentos que iam ser feitos no PlanMob viriam do Ministério da Cidade e 

do governo federal, via de regra os orçamentos dos planos de bairro são 

advindos do plano plurianual do município. Questiona se o Plano Plurianual vai 

suportar o orçamento de escadas rolantes e elevadores; 

 Questiona sobre onde serão aplicadas as ações de gestão de demanda, e 

declara que apesar de ter sido falado que foram consideradas várias ações de 

gestão de demanda, não ficou claro nem na minuta e nem na apresentação os 

locais de tais ações; 

 Registra que algumas das vias apresentadas como novas vias e representadas 

em amarelo na apresentação já existem, outras estão sendo propostas dentro 

de áreas de preservação ambiental; 

 Questiona sobre a Linha Viva e Av. do Atlântico que pela própria apresentação 

do consórcio são expressamente aumentadores de tráfego e de velocidade de 

circulação e embora tenha sido colocado transporte público para a Linha Viva o 

carregamento previsto é muito pequeno e na Av. do Atlântico esse 

carregamento nem aparece; 

 Declara que os pontos de carregamento nos cenários “Nada a Fazer” e 

“Investimento Máximo” são os mesmos com ou sem a Linha Viva e a Av. do 

Atlântico e questiona sobre o que se tem a ganhar com a proposição dessas 

vias já que possuem tantos pontos criticados nesses projetos. 
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Atendimento da mesa coordenadora: 

 Declara que a Prefeitura gasta cerca de 200 milhões de recursos próprios nas 

suas obras e o orçamento das obras propostas é cerca de 100 milhões por ano 

até 2049, ou seja, é factível até com os recursos próprios da Prefeitura; 

 Declara que cada projeto apresentado em nível estratégico será 

necessariamente objeto de estudo funcional e ambiental, esses projetos devem 

ser provados que são viáveis do ponto de vista socioeconômico, 

financeiramente e ambientalmente, ou seja, nenhum desses projetos são 

passíveis de criar impacto ambiental indesejável que não seja suficientemente 

avaliado e compensado; 

 Declara que o PlanMob tem uma avaliação socioeconômica que mostra aos 

bancos, Ministério das Cidades e Prefeitura, a viabilidade enquanto 

investimento público e não especifica as fontes de recursos, mas com esse 

resultado a Prefeitura consegue demonstrar a viabilidade socioambiental do 

empreendimento; 

 Declara que no PlanMob não há especificação de fontes de financiamento; 

 Declara que existe cerca de 30 programas de ação contidos no PlanMob e 

apresentados nesta audiência, alguns desses programas são especificamente 

ligados ao sistema viário e trânsito. Um dos programas sugeridos nesse tema é 

estudar a gestão da demanda e onde será aplicada; 

 Declara que a gestão da demanda foi simulada e testada, foi verificado seu 

efeito, mas é necessário que se estude a sua aplicação e seja inclusive 

discutido com a sociedade; 

 Declara que a Linha Viva e Av. do Atlântico são projetos da época do programa 

Capital Mundial, e quando foram propostos não havia Pesquisa OD e uma 

série de estudos, mas a Av. Paralela já apontava um congestionamento 

crônico; 

 Declara que o Plano Diretor apontou uma tendência de adensamento na 

cidade e que esse adensamento gerou a necessidade de transporte, seja 

individual, coletivo ou ativo; 

 Declara que apresentar alternativas de “Nada a Fazer” e “Investimento 

Máximo” é um critério básico quando se trata de planejamento; 

 Declara que a alternativa “Nada a Fazer” é um balizador para as análises, um 

diagnóstico para efeito comparativo com as demais alternativas; 

 Declara que a situação do “Investimento Máximo” não significa tudo a fazer, 

mas sim um cronograma de investimento onde se é analisada a evolução da 

demanda e ver o que e necessário fazer em cada horizonte. 
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Manifestação 18: Carlos Alberto Querino (Autônomo) 

Temas: Tecnologias Limpas, BRT, Plano de Emergência, Prazo de Elaboração 

 Declara que o PlanMob incentiva o uso de tecnologias limpas mas não 

determina a utilização dessas tecnologias; 

 Manifesta a insatisfação da ausência de empreendimentos “âncora” inovadores 

e declara que é o poder publico que tem que pensar no futuro e fazer a 

estruturação para isso; 

 Declara que o plano ainda traz procedimentos e metodologias que ancoram a 

iniciativa privada como protagonista; 

 Declara que sente que o plano trata de transporte público e não de mobilidade; 

 Declara que no assunto de cargas não foi considerado o uso de multimeios; 

 Declara que da forma como apresentado o BRT está desvinculado a uma 

estrutura de linhas circulares; 

 Manifesta a insatisfação de não se ter um plano de emergência e de 

contingenciamento visto que a cidade já possui cerca de 3 milhões de 

habitantes; 

 Declara que o que foi apresentado está muito bom para um prazo de 8 meses, 

mas que ainda assim sente que o processo está atropelado. 

 

Manifestação 19: Ana Fernandes (UFBA) 

Temas: Questão de Gênero, Setorização do Plano, Linha Viva 

 Manifesta a insatisfação da composição unicamente masculina da mesa; 

 Declara que é extremamente importante que a Prefeitura esteja desenvolvendo 

um Plano de Mobilidade para a cidade; 

 Registra que, diante da apresentação da audiência, o Plano Salvador 500, que 

deveria pensar a cidade até 2049 virou apenas um diagnostico do qual deriva o 

PlanMob; 

 Declara que pensar setorialmente, qualquer que seja a escala do território, é 

insuficiente para imaginar como a cidade vai se desenvolver. Diante disso, 

registra que o Plano de Mobilidade apresenta uma limitação metodológica 

extremamente importante na medida em que ele não faz nenhum cruzamento 

com as outras dimensões que são fundamentais para a vida na cidade a 

exemplo do saneamento, drenagem, questão ambiental e ocupação do solo; 

 Declara se preocupar, como professora de planejamento urbano, que se 

projete um mapa para 2049, 2032 e 2025 sem que hajam restrições de 

ocupação como um dos elementos principais para se pensar o próprio plano; 

 Declara achar impressionante que mesmo em 2017 se apresente um plano 

desconexo com a questão ambiental e social; 

 Declara que embora tenha sido apresentado como diretriz geral do Plano a 

“redução das desigualdades socioespaciais existentes” e a “ manutenção da 

qualidade ambiental”, isso fica remetido para um momento não especificado; 

 Declara que o cenário de “Investimento Máximo” com um orçamento de 4,4 

bilhões dos quais 77% estão vinculados a Linha Viva e a Av. do Atlântico, 
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sendo que esse dinheiro está vinculado diretamente a abertura de novas vias, 

viadutos, pontes e túneis; 

 Declara que não importa se a Linha Viva e a Av. do Atlântico estão no Plano 

Diretor, a luta social continua contra essas vias, pois não são justificadas do 

ponto de vista social, ambiental e nem da mobilidade da cidade; 

 Declara não haver motivo para um raciocínio meramente funcional sobre o 

planejamento sem nenhuma consideração à vida urbana. 

 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Declara que a Linha Viva e Av. do Atlântico não são compromisso para obra 

desta gestão, mas são projetos que estão no catálogo de legislação do 

município; 

 Declara ter chegado o momento de se discutir a existência dessas vias na 

legislação da cidade e que vê na avaliação do PlanMob na Câmara uma 

oportunidade para isso, já que para se revogar uma lei necessita-se de outra 

lei; 

 Declara saber das limitações das metodologias utilizadas, mas que eram as 

metodologias possíveis de serem usadas no momento; 

 Declara que o plano não é setorial, na medida em que considera toda a 

proposta de espacialização de atividades e seus impactos na cidade; 

 Declara que a estrutura do PlanMob está completamente casada com a cidade 

apresentada no PDDU; 

 Declara que o PlanMob contribui na avaliação da cidade proposta pelo PDDU; 

 Declara que o foco no transporte ativo é um dos grandes avanços do Plano. 

 

Manifestação 20: Marcela Marconi (Bikeanjo) 

Temas: Transporte Ativo, Questão de Gênero, Novas Tecnologias 

 Manifesta a insatisfação de a audiência ter continuado em uma sala de 

audiência no Ministério Público por ultrapassar o horário reservado para a 

utilização do auditório cedido; 

 Manifesta a insatisfação sobre os horários das realizações das audiências, 

todas foram em horário comercial e em dias úteis; 

 Declara que nas diretrizes para as bicicletas é apenas citada a iluminação 

adequada e não iluminação direcionada como consta nas diretrizes para 

pedestre; 

 Registra que no plano de ciclovias e ciclofaixas não há uma política de 

utilização de bicicletas de carga; 

 Declara que não há referência no plano sobre a intermodalidade de bicicletas e 

BRT’s e VLT’s; 

 Registra que onde se apresenta a extensão do programa de bicicletas apenas 

é citado ciclovias e que essa é uma utilização inadequada do termo já que 

dentro do programa há também ciclorrotas e ciclofaixas; 
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 Questiona se o plano vai continuar propondo ciclorrotas em vias com 

permissão de estacionamento e registra que essa proposta coloca a vida dos 

ciclistas em risco; 

 Questiona sobre definição de prazo para modernização do controle semafórico 

como aumento de tempo de travessia e sonorização para pessoas com 

deficiências; 

 Registra que na questão da caminhabilidade não existe nenhuma previsão de 

avisos sonoros nas saídas de garagens; 

 Registra que questões de gênero não são apenas de segurança pública e que 

quando a cidade é pensada devem-se considerar as questões de gênero, as 

limitações e vulnerabilidade da mulher na cidade; 

 Declara que no PlanMob contempla a priorização de travessias na altura do 

solo e não com pontes e passarelas como tem sido a prática corriqueira na 

cidade e que essa prática segrega o trânsito e coloca o pedestre para caminhar 

em locais às vezes ermos, escuros e inseguros. 

 

Manifestação 21: Erica Teles (Mobicidade) 

Temas: Transporte Ativo 

 

 Declara que não viu em nenhum momento um plano de urbanização próximo à 

implantação de infraestrutura cicloviária e que isso deveria ser previsto; 

 Sugere a proposição de faixas de travessias diagonais; 

 Questiona sobre o que acontecerá com a ciclovia da orla e toda estrutura 

cicloviária que já existe e está em situação de risco por causa das velocidades 

das vias; 

 Registra que não existem políticas de gratuidades nos bicicletários de grande e 

médio porte, nem de implantação de bilhete único de transporte no plano; 

 Registra que para os ascensores não há uma política de estacionamento; 

 Declara que se o plano se considera sustentável, como a bicicleta, o veículo 

mais sustentável de todos só tem menos de 10% dos investimentos.  

 Declara que a política pública de estacionamento de bicicletas em prédios 

públicos já pode ser implantada. 

 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Declara que há uma grande confusão entre plano estratégico, projeto e gestão 

pública, três coisas diferentes que foram comentadas; 

 Declara que o plano tem um programa de sinalização amplo que ainda não 

define tempo de semáforo e é preciso fazer um projeto de sinalização; 

 Declara que quanto às questões de: arborização, de iluminação direta ou 

indireta, tempo de semáforo, zonas calmas; todas elas estão contempladas nos 

programas do PlanMob; 

 Declara que todos os dispositivos de transporte vertical (microacessibilidade 

vertical) estão sendo contemplados com acessibilidade a bicicletas ou 

paraciclos. 
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Manifestação 22: Juliana Ferreira (GAMBÁ) 

Temas: Audiência  

 Registra que não considera que a audiência terminou adequadamente. 

 

Manifestação 23: Carl Von Hauenschild (IAB-BA) 

Temas: Gestão dos Projetos, BRT, Av. do Atlântico 

 Declara que se deve acompanhar a gestão dos projetos; 

 Declara que independente de quem seja a responsabilidade dos passeios, 

proprietário do lote ou da Prefeitura, o que a população deseja é um passeio 

que funcione, com segurança e arborizado; 

 Manifesta a insatisfação pelo BRT Lapa-LIP, pois terá um viaduto em cima do 

Dique do Tororó que é um bem tombado; 

 Declara ter um problema no Anexo 2 do Plano Diretor que precisa ser 

regulamentando pelo PlanMob, porque diz respeito da categorização da via 

que gera toda degradação das Avenidas de Vale e a canalização dos rios que 

hoje estão acontecendo; 

 Declara que não tem demanda para considerar a Av. do Atlântico como 

Expressa e por isso, o PlanMob, como regulamentador do Plano Diretor na 

área de mobilidade tem que dizer aqui não cabe via expressa. 

 

Manifestação 24: Danilo Ferreira (SEDUR - BA) 

Temas: Transporte Coletivo  

 Sugere que o Secretário pondere sobre a questão do elevado já que as 

cidades no mundo estão desfazendo de seus elevados e existem soluções 

para fazer as coisas de uma forma diferente; 

 Declara que as proposições do plano podem favorecer a segurança pública; 

 Questiona sobre os prazos para a implantação do ônibus elétrico, coletivos 

com pisos baixos e com climatização e registra que o PlanMob deve deixar 

muito claro esses prazos; 

 Declara que o transporte público tem que ser atrativo para que os usuários do 

transporte individual utilizem os coletivos e deixem os carros em casa; 

 Declara que se devem implantar diretrizes específicas dizendo quando trocar a 

frota de ônibus antigos para o padrão mais novo; 

 Registra que a proposição da linha circular de transporte público é fundamental 

e que ele pode ser pensado para o transporte sobre trilhos. 
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Manifestação 25: Caroline Lorenzo (SOS Vale Encantado) 

Temas: Questões Ambientais 

 Declara considerar os estudos socioeconômicos apresentados insuficientes 

para a avaliação do Ministério Público; 

 Sugere a retirada dos mapas que tem traçado da via Atlântica, porque 

considera que o traçado desta via é contra o Plano Diretor já que a Via 

Atlântica entrou no Plano Diretor em sentido de Emenda da Câmara de 

Vereadores; 

 Declara que, para quem não viu a poligonal do Vale Encantado, basta 

consultar o Plano Diretor novo do Município; 

 Declara que o PlanMob deve favorecer todos os setores, desde a mobilidade 

até a parte ambiental e que não se pode ampliar a cidade em detrimento das 

áreas verdes. 

 

Atendimento da mesa coordenadora: 

 Declara que a base do PlanMob é o PDDU, e que o PlanMob tem a 

oportunidade de propor alguns ajustes no PDDU; 

 Registra que a integração entre o PDDU e o PlanMob deverá ocorrer, pois um 

serve de base para o outro, por isso na próxima revisão, ambos os planos 

deveriam ser revisados juntos. 

 

Manifestação 26: Edimilson Baggio (SOS Vale Encantado) 

Temas: Processo Participativo, Equipe Técnica, Rios 

 Declara que não é fácil elaborar um trabalho como esse e que ficou 

preocupado de que a fala anterior dele tivesse soado como um ataque a 

equipe que desenvolveu o Plano; 

 Registra que as explicações dadas foram acalentadoras; 

 Declara que apesar de não concordar com todas as proposições, reconhece 

que houve sim um processo participativo; 

 Questionou o porquê dos rios não terem sido pensados como área de 

mobilidade. 
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Manifestação 27: Renato (GAMBÁ) 

Temas: Audiência, Licenciamento Ambiental 

 Declara não estar confortável com a conclusão da audiência; 

 Declara que antes de levar para a Câmara de Vereadores, é fundamental 

conhecer os ajustes colocados na Audiência; 

 Declara que as questões ambiental e social devem ser as premissas básicas 

da elaboração do plano; 

 Declara não considerar o debate como concluído; 

 Considera a Linha Viva e a Via Atlântica como pontos principais de 

discordância; 

 Declara ficar preocupado com o licenciamento ambiental que vem sendo 

realizado na cidade, tanto pelo INEMA quanto pela Prefeitura. 

 

Manifestação 28: Fábio Ferreira (Líder Comunitário) 

Temas: Mobilidade 

 Declara que mora no bairro de Pirajá e que é difícil a locomoção dentro dos 

bairros; 

 Declara que boa parte das calçadas do bairro é inexistente ou possuem 

alguma ocupação inadequada; 

 Questiona sobre qual proposição está sendo feita para bairros como Pirajá que 

são amplamente adensados. 

 

Manifestação 29: Carl Von Hauenschild (IAB-BA) 

Temas: Gestão dos Projetos, BRT, Av. do Atlântico 

 Declara que no PlanMob é preciso constar diretrizes e objetos específicos para 

a Estrada Velha do Aeroporto; 

 Registra que existem vários bairros com a mesma problemática de Pirajá que 

foi citado anteriormente e sugere que o PlanMob apresente uma solução 

sistêmica, definido diretrizes e metas para resolver esses casos; 

 Registra que no plano não existe uma política junto ao tratamento ao transporte 

individual; 

 Questiona como foi realizada a projeção da redução da taxa de crescimento de 

veículos em função do transporte de média e alta capacidade; 

 Registra que o transporte escolar privado causa congestionamento e não tem 

gestão e que necessita de gestão para melhorar esse quadro; 

 Declara que o problema básico da cidade é a frota de veículos que está cada 

vez maior e que o plano não apresentou nenhuma meta quanto a isso; 
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Atendimento da mesa coordenadora: 

 Declara que nos programas indicados há uma série de recomendações de 

gestão e que uma delas é criar uma política de estacionamento para a cidade; 

 Declara que a intervenção no sistema viário tem uma classificação de vários 

tipos de intervenção, requalificação e que a Estrada Velha do Aeroporto está 

contemplada; 

 Declara haver um programa de regulamentação de velocidade, para 

adequação das ciclovias e ciclofaixas e a ideia é regulamentar a velocidade 

nas principais vias; 

 Declara que o prazo para a elaboração do PlanMob se esgotou e que tudo o 

que foi discutido se desdobra em uma série de programas detalhados com 

ações; 

 Declara que os pisos dos BRS´s e os BRT´s serão nivelados de acordo com o 

princípio de projeto de BRS e BRT. Nas outras linhas complementares e de 

sistema vai ser realizada de acordo o projeto de cada linha e de acordo com a 

viabilidade econômica de substituição da frota; 

 Declara que os ônibus elétricos, na avaliação econômica, possuem maior 

durabilidade e mesmo custo que o ônibus a diesel em termo de viabilidade 

financeira, porém o custo efetivo é muito mais alto. Registra que ainda há uma 

questão de confiabilidade na tecnologia, além disso, não existe a disseminação 

do conhecimento da tecnologia para fazer a manutenção e operação. Sendo 

assim é necessário um processo de absorção de tecnologia que demora algum 

tempo e o PlanMob não define esse processo. 

 Faz as considerações finais, declarando que a Audiência Pública cumpriu o 

previsto, na medida em que constava no edital o período de 8h às 13h, mas 

ocorreu de 8h às 15:30h, para que ninguém fosse cerceado de falar. Destaca 

que foram realizados mais de 50 encontros com a Sociedade Civil entre as 

diversas modalidades e que a SEMOB, bem como o Consórcio, sempre 

estiveram abertos ao debate. Ressalta o espaço de comunicação do site do 

PlanMob, para registro de mais comentários. 
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5.  Listas de presença 
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6. Registros fotográficos 
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7. CLIPPING 

Data: 18-12-07 

Veículo: Comunicação Salvador (http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br) 

Título: Audiência Pública discute Plano de Mobilidade na Capital para os próximos 32 

anos. 
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Data: 18-12-07 

Veículo: Diga Bahia! (http://digabahia.com.br) 

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

 


