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CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 

O Movimento Vozes de Salvador levou a efeito recentemente o Seminário Planejamento Urbano e Gestão 

Ambiental, que transcorreu em duas etapas. Na primeira delas, em cuja preparação atuaram como 

consultores especialistas em diferentes áreas, reuniram-se membros de entidades representativas de 

segmentos importantes da sociedade civil e discutiram com o público aspectos da problemática urbana de 

Salvador, da grave crise que afeta esta capital e sua região metropolitana, em mesas-redondas 

motivadoras  de amplo debate. O evento teve lugar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, em 

setembro de 2011. Os textos preparados pelos consultores, a gravação das exposições feitas nas mesas-

redondas e parte da discussão com o público são acessíveis no site da Rede de Profissionais Solidários, 

entidade membro do Movimento Vozes de Salvador que se responsabilizou pela organização do referido 

Seminário. Com base nos resultados colhidos nos debates dessa primeira etapa, efetuamos consulta aberta 

ao público, através de sítios de movimentos sociais, e a especialistas comprometidos com os destinos de 

Salvador, solicitando sugestões para um Compromisso com a Cidade a ser submetido aos prefeituráveis e 

seus partidos.  

Na segunda etapa do Seminário, que teve lugar no Auditório do Ministério Público Estadual, em abril do 

presente ano, os participantes formaram grupos de trabalho para apreciar um conjunto de sugestões 

oriundas dos debates da primeira etapa e das consultas subsequentes, sendo-lhes solicitada a síntese das 

mesmas, com a eleição de duas, ou no máximo três propostas para cada tópico debatido. Podemos 

garantir, portanto, que os textos em anexo exprimem interesses, desejos, pontos de vista emanados da 

sociedade civil, a que se associou a reflexão de técnicos preocupados com a defesa da cidadania e a 

superação da situação crítica em que ora se encontra a Cidade do Salvador. Alguns prefeituráveis 

compareceram ao evento, apreciaram essas propostas e falaram sobre seus projetos.  

Temos consciência das limitações devidas ao pioneirismo da iniciativa, pois esta é a primeira vez que a 

sociedade civil se empenha na elaboração de um plano de governo e convoca candidatos a discuti-lo e 

executá-lo. O tempo dedicado a isso não foi tão extenso quanto desejaríamos; sabemos que algumas 

questões carecem de maior aprofundamento e comprometemo-nos a continuar trabalhando. Sabemos 

também, porém, que partidos e candidatos sérios não poderão ignorar um documento como este, que 

representa uma postulação da cidadania.  

É com esta certeza que enviamos para sua apreciação o documento COMPROMISSO COM A CIDADE, 

indagando se seu partido e seu candidato se disporiam a subscrever as propostas nele contidas. No caso de 

resposta positiva, faremos o devido registro, dispondo-nos a acatar (e assinalar no registro) ponderações 

que por acaso forem feitas pelo candidato, antes de dar-lhe ampla publicidade; divulgaremos também, 

quando for o caso, a opção (explícita ou implícita) pela recusa do partido ou candidato de apreciar o texto 

ou de comprometer-se com ele, no todo ou em parte.    

Devemos informar também que temos a intenção de monitorar as ações de governo do próximo prefeito 

de Salvador, mensurando a distância entre elas e as propostas da sociedade civil organizada e buscando de 

todos os modos fazer valer a democracia participativa, garantida em nossa Constituição Federal. Os 

currículos dos profissionais que participaram do processo até aqui (anexados ao documento) mostram a 

estatura intelectual da equipe que monitorará estas ações. Continuaremos também nossas consultas à 

sociedade civil em geral, particularmente através da parceria com o Movimento Desocupa, que vem 
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revelando, junto com outras iniciativas, como a nossa, o desejo da cidadania soteropolitana de participar 

das decisões sobre seu destino. 

 

 

Saudações cidadãs, 

 

Ordep Serra 

Movimento Vozes de Salvador 

 

Débora Nunes 

Rede de Profissionais Solidários pela Cidadania 
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COMPROMISSO COM A CIDADE – SÍNTESE 
 

1. Planejamento Urbano e Gestão Urbanística 
 

 Reestruturar, nos primeiros seis meses de governo, o processo de planejamento urbano, tornando-o 
participativo, consistente e contínuo; o que requer também reestruturação dos órgãos com corpo 
técnico qualificado e com autonomia propositiva, estabelecendo metas a curto, médio e longo prazos 
considerando as diversas escalas da cidade (metropolitana, intra-urbana e de bairros). 
 

 Promover a avaliação e reformulação da legislação urbanística básica envolvendo: PDDU, LOUOS, 
TRANSCON, Código de Obras, etc.; vistos como componentes de um sistema regulatório unificado – 
inclusive, instaurando o Conselho da Cidade e restituindo seu caráter deliberativo, como estabelecido 
no Estatuto da Cidade. 
 

 Tornar público o Programa de Governo com metas anuais e monitoráveis por indicadores para permitir 
o devido controle social. 
 
2. Gestão Política e Transparência Pública  
 

 Disponibilizar de forma pública, dentro de 120 dias de mandato, - inicialmente via internet - um sistema 
de transparência da gestão pública (contas e decisões), cujas primeiras documentações sejam um 
panorama das contas e ações da gestão anterior e o planejamento da gestão atual. 
 

 Apresentar, ao final de 120 dias após da posse, uma reforma da gestão pública discutida e adequada, 
contendo: 

 Otimização da estrutura organizacional e dos seus recursos humanos, valorizados via 
planos de carreira, de modo a torná-la menos setorializada. 

 Reorganização dos Conselhos Municipais de modo a torná-los mais efetivos e, no 
que couber, deliberativos. 

 Implantação de um programa de qualificação da participação publica focado na 
pedagogia da participação, utilizando todos os meios disponíveis (TV, radio, etc.). 

 Implantação do Orçamento Participativo. 
 

 Ao final de 180 dias o sistema deverá ser publicamente avaliado, em audiência publica, e adequado, 
devendo o mesmo procedimento ser realizado ao final de cada ano. 
 
3. Mobilidade Urbana 
 

 Estruturar um plano de mobilidade urbana de salvador, integrando todos os modais juntamente com o 
sistema tarifário incluindo região metropolitana, com participação da sociedade, apoiada em estudos de 
demanda e ofertas regulares, racionalizando as rotas no curto prazo, otimizando as vias, para, somente 
após isso, realizar licitação pública dos serviços e rotas de transporte, priorizando o transporte de massa 
modais sobre trilhos. 
 

 Este plano deve ter como objeto principal o pedestre e modais não motorizados, buscando a criação de 
uma cidade mais humana, qualificando as vias destes com segurança e conforto, considerando itens 
como sombreamento verde, aumento dos espaços pedestres, redução de velocidade, entre outros, 
para, com isso, promover o uso das ruas e calçadões, aumentando a segurança nas mesmas e 
diminuindo a necessidade de deslocamentos motorizados. 
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4. Meio Ambiente 
 

 Garantir a gestão de meio ambiente transparente e participativa, com controle social efetivo e 
deliberativo, através da implantação do SISNUMA (retomada do poder deliberativo do Conselho de 
Meio Ambiente). 
 

 Fiscalizar e garantir que o COMAM possua representatividade dos diversos segmentos da sociedade, 
observando os critérios tripartite, paritário e autônomo. Que por sua vez, o COMAM garanta que no 
Código Municipal as vagas destinadas ao segmento poder público observe a representatividade das 
esferas de poder, sendo estas municipal, estadual e federal, e a cada esfera seja atribuída vaga de modo 
a garantir a paridade de representação. 
 

 Mapear, no primeiro ano de mandato, as áreas públicas que vêm sendo apropriadas pelo setor privado 
(especialmente o imobiliário), para que antes disso, sejam efetivadas como áreas protegidas, com a 
gestão democrática e transparente, com recursos necessários, com respectivas delimitações das 
poligonais, a exemplo: Parque do Vale Encantado, Parque São Bartolomeu e Parque da Cidade. 
 

 Criação da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, no primeiro ano de gestão, estruturada e 
possuindo um orçamento compatível com suas funções. De modo a finalizar a tramitação do Projeto de 
Código Municipal de Meio Ambiente atualmente judicializado em nível federal, submetendo-o à 
discussão do COMAM, garantindo a mobilização de amplos segmentos técnicos da sociedade nas 
diversas áreas previstas no referido projeto para contribuição com a redação e realizando audiências 
públicas para discussão do projeto do código, garantindo a ampla mobilização da sociedade civil. 
 
5. Saneamento 
 

 Exigir de todos os novos empreendimentos a instalação de sistema de tratamento de efluentes 
sanitários no interior do próprio empreendimento; 
 

 No que tange à obrigação do município, implementar no primeiro ano de mandato a política nacional de 
resíduos sólidos, exigindo que os novos empreendimentos apresentem um programa de redução na 
geração dos resíduos sólidos. 
 
6. Atenção à Saúde  
 

 Atualizar o diagnóstico da situação da rede básica de saúde (postos e centros de saúde municipais), para 
identificação dos principais problemas, elaboração de plano de emergência (100  dias de governo) e de 
plano para a gestão visando o equacionamento do problema de forma transparente. 
 

 Desenvolver ações de promoção à saúde no âmbito municipal, inclusive FAXINAÇO, melhorando a 
coleta de lixo (inclusive nos bairros onde sequer o caminhão de lixo pode entrar) e fornecimento regular 
de água (tanques para armazenamento de água são importantes criadouros do mosquito da Dengue). 
 

 Atualmente, os 15% da verba municipal garantidos constitucionalmente para a saúde, não tem sido 
aplicados pela atual gestão, levando inclusive à rejeição das contas pelo TCM (improbidade 
administrativa). Esse recurso estabelecido minimamente em 15% é suficiente para resolver a situação 
crítica que se encontra a saúde no município? Em caso de ampliar o recurso, onde seriam alocados? 
Caso seja mantido o mínimo, ou seja, os 15%, como desonerá-lo?  
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7. Educação 
 

 Implementar o plano municipal de educação, estabelecendo metas financeiras, tendo revisão 
participativa e atualizada a luz do Plano Nacional de Educação, isso é fundamental e deve ser um dos 
primeiros passos para melhorar a educação no município de salvador. 
 

 Priorizar os investimentos em projeto de qualidade de educação pública municipal, garantindo a 
aplicação do mínimo constitucional de 25 % do orçamento e estabelecendo a ampliação gradual das 
receitas arrecadas até atingir uma meta de 30 %. 
 

 Aplicar o atendimento integral integrado das crianças, da primeira infância (de 0 a 3 anos) e de crianças 
de 4 a 5 anos. 
 

 Implementar creches públicas em todos os bairros de Salvador e especialmente dos bairros mais 
populares.  
 
8. Esporte e Lazer 
 

 Criação do Conselho e Secretaria de Esportes e Lazer. 
 

 Transformação da prática de esportes em instrumento de educação e inclusão social. 
 

 Criação da rede municipal de esportes com a inclusão dos campos comunitários e clubes esportivos, 
praias e espaços públicos. 
 
9. Habitação e Luta contra a Segregação dos Bairros Populares 
 

 Recriar da Secretaria Municipal de Habitação, reestruturação de cargos. 
 

 Aplicar, desde o primeiro ano, do projeto de lei da Moradia Digna – destinação de 1% do Orçamento 
para o Fundo Municipal de Habitação. 
 
10. Cultura  
 

 Implantar o Sistema Municipal de Cultura, que permitirá uma articulação institucional entre o 
Município, o Estado, a União, as organizações da sociedade civil, empresas e outros atores sociais para o 
desenvolvimento cultural de Salvador, através da coordenação de ações, otimização de esforços e 
compartilhamento de responsabilidades, contemplando: 
 

 Criação de uma Secretaria Municipal de Cultura autônoma, adequadamente estruturada, com quadro 
de funcionários compatível, para dar conta da complexidade cultural do Município, em suas dimensões 
simbólica, econômica e identitária. Dentre outras ações será necessário: 

 Redefinir o papel da Fundação Gregório de Mattos, seus órgãos e equipamentos, 
neste novo contexto; 

 Ampliar o orçamento da cultura, para no mínimo 1% do orçamento global do 
Município, conforme recomendação da UNESCO; 

 Efetivar o Conselho Municipal de Cultura; 
 Construir e implementar, de forma participativa, o Plano Municipal de Cultura; 
 Criar a Lei Orgânica 
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 Criar a Lei Orgânica Municipal da Cultura, onde estejam definidas as atribuições do Município e suas 
relações com os mais diversos campos da cultura, construída em processo de consulta pública e em 
parceria com agentes da sociedade civil organizada. Dentre os princípios a serem contemplados pela 
Lei: 

 Construção de uma cultura cidadã; 
 Aprofundamento da territorialização da cultura; 
 Fortalecimento da institucionalidade cultural; 
 Crescimento da economia da cultura; 
 Ampliação do diálogo intercultural; 
 Alargamento das transversalidades da cultura; 
 Implementação de políticas setoriais de cultura, envolvendo as esferas públicas, 

privadas e comunitárias, preferencialmente através de processo de consulta pública 
como a Conferência Municipal de Cultura; 

 Implementação de políticas de fortalecimento cultural étnico-racial. 
 

 Criar de um sistema de salvaguarda do patrimônio cultural do município, com a criação de Lei de 
Preservação do Patrimônio Cultural de Salvador e do aparato adequado para o exercício da política de 
proteção do patrimônio cultural do município, incluindo, dentre outras ações: 

 Investimentos na revitalização das festas públicas de Salvador, de um modo geral. 
Rever o modelo do carnaval e atividades correlatas; 

 Salvaguarda das manifestações da cultura popular, estimulando a auto-
sustentabilidade dos agentes culturais e investindo na revitalização das festas 
públicas de Salvador; 

 Salvaguarda do patrimônio arquitetônico, urbanístico, paisagístico e arqueológico do 
Município. 

 
11. Luta Contra a Pobreza e a Discriminação 
 

 Ampliação do Bolsa Família (pela própria facilidade de sua consecução), melhorando sua gestão e 
tomando iniciativas para inclusão produtiva de seus beneficiários. 
 

 Desenvolvimento Territorial como alternativa de combate à pobre e à segregação com medidas para 
descentralização dos recursos públicos e das atividades econômicas no espaço urbano, estímulo à 
economia solidária, disponibilização de crédito para pequenos empreendimentos, etc. 
 

 Estímulo ao turismo, com ênfase na produção local de objetos e acessórios vinculados à cultura baiana e 
às festas populares, do turismo religioso, de base comunitária e ecológico, de forma que seus benefícios 
possam ser apropriados pela comunidade de Salvador.  
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COMPROMISSO COM A CIDADE – COMPLETO 
 
1. Planejamento Urbano e Legislação Urbanística 
 

 Anulação da LOUOS recentemente forjada de modo irresponsável, ilógico e equívoco; 
 Abandono da proposta absurda de um PDDU da Copa; 
 Reformulação da LOUOS e do PDDU - 2008 (anulação dos artigos direcionados para favorecer 

segmentos empresariais, ferindo legislação federal, em especial a da Mata Atlântica) com ampla 
consulta à sociedade civil organizada e obediência efetiva às prescrições do Estatuto da Cidade; 

 Instalação imediata do Conselho da Cidade, com a composição e as prerrogativas originais, e realização 
de um pacto social/cidadão com diversos setores da sociedade que vá além da pura representação das 
articulações partidárias;  

 Elaboração de um Plano Diretor Metropolitano para integrar as políticas urbanas dos municípios da 
RMS e otimizar os investimentos; 

 Planejamento urbano integrado com as estratégias relativas à mobilidade de modo a evitar 
hiperconcentração e favorecer melhor distribuição de serviços, comércio, etc., evitando deslocamentos 
excessivos; 

 Cobrança da mais valia urbana nos empreendimentos imobiliários, de modo a viabilizar o 
autofinanciamento da PMS em suas iniciativas; 

 Efetivo Planejamento Urbano Setorial, urgente para áreas críticas como a Orla Marítima, Subúrbio 
Ferroviário e Miolo da cidade; 

 Recomposição de corpo técnico voltado para o planejamento urbano que pense a cidade a curto, médio 
e longo prazo;  

 
2. Gestão Política e Transparência Pública  
 
 Levantamento efetivo e divulgação do passivo financeiro da PMS;  
 Realização de auditorias e apuração de desvios relacionados ao Metrô, ao abuso da TRANSCOM e a 

outros escândalos;  
 Adoção de um sistema que garanta transparência efetiva das contas públicas municipais de modo 

acessível para não especialistas e pela internet;  
 Gestão urbana participativa, com efetiva descentralização da gestão, consultas públicas e apreciação 

pelo Conselho da Cidade no caso de intervenções globais na urbe e setoriais nos bairros;  
 Construção de política de incentivo à participação popular de longo prazo, com ações de pedagogia da 

participação envolvendo espaços (escolas, instituições municipais diversas, etc.), na abordagem de 
temas diversificados (urbanismo, educação, saúde, etc.) de modo a criar uma cultura que garanta real 
governança participativa; 

 Estímulo à constituição e consolidação de associações de moradores efetivamente representativas; 
 Implementação efetiva do Orçamento Participativo com base em metodologias desenvolvidas no Brasil, 

notadamente a experiência de Porto Alegre; 
 Fortalecimento de todos os conselhos para a efetiva democratização da cidade; 
 Empenho na criação de uma gestão metropolitana da RMS (via consórcio, câmara de compensação, 

Território de Identidade Metropolitano, etc.) inclusive para solucionar problemas de receita de Salvador 
no que diz respeito à relação população x arrecadação x gastos em serviços; 

 Empenho na busca de uma liderança política metropolitana para Salvador, com aproveitamento das 
estruturas institucionais já existentes nos municípios de modo a não acarretar altos custos na 
implantação de novas instituições; 

 Reforma da gestão da cidade de modo a torná-la menos setorializada, através da coordenação entre as 
secretarias; 
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 Implantação de planos de carreira e valorização dos servidores públicos competentes e honestos, 
acabando com o loteamento das secretarias de modo a não prejudicar a qualidade do serviço prestado 
à população;  

 Reconhecimento do conflito fundiário urbano e empenho em resolver esta questão;  
 Transparência nas regras para a realização de empreendimentos, contemplando o empresariado que 

trabalha honestamente.  
 

3. Mobilidade Urbana 
 
 Criação de uma verdadeira política de mobilidade sustentável através da realização de um Plano Diretor 

de Mobilidade para a Região Metropolitana de Salvador, permitindo a interligação das cidades que a 
formam através de outros modais, como trens, VLTs, transporte aquático (barcos ligando Cidade Baixa 
ao Comércio e Barra, assim como cidades do Recôncavo Baiano), ação a ser realizada com plena 
transparência, tanto nas diretrizes adotadas quanto nos estudos produzidos desde o começo da 
iniciativa, submetendo-os à aprovação da população; 

 Criação das condições necessárias para generalizar a bicicleta como meio de transporte, através da 
diminuição das velocidades dos veículos motorizados, da extensão dos espaços de convivência de 
pedestres e ciclistas, equilibrando estes novos espaços para modais bicicleta e pedestres com o número 
de pistas de trânsito para veículos motorizados, com fiscalização efetiva do trânsito baseada no código 
de trânsito brasileiro; 

 Garantia de transporte público de qualidade e eficiente com preço acessível, permitindo a interligação 
dos diversos modais, 24 horas; 

 Aproveitamento dos investimentos da copa como alicerce para implantação de valores de mobilidade 
sustentável para a cidade;  

 Realização / atualização dos estudos sobre demanda e oferta de viagens; 
 Condicionamento da aprovação dos projetos de novas edificações a estudos de impacto;  
 Conclusão e ampliação do metrô, de modo a torná-lo efetivamente metropolitano, com estações 

pensadas de maneira a se inserir no tecido urbano, respeitando a topografia, com apoio em  teleféricos 
que liguem as cumeadas aos vales; 

 Implantação de política tarifária do Metrô apta a viabilizar seu papel social, tornando-o de fato acessível 
a toda a população; 

 Gerenciamento quotidiano do trânsito, com fiscalização, remoção de obstáculos ao fluxo, otimização 
das vias etc.;  

 Garantia de integração entre os diferentes modais existentes na cidade, contemplando também aqueles 
a serem implantados (pedestre - ônibus - metrô - bicicleta), de modo a permitir uma circulação mais 
natural das pessoas, sem a necessidade imperativa de automóveis particulares e/ou ocupação não 
planejada dos espaços públicos; 

 Conscientização e educação para aceitação, no trânsito urbano, da bicicleta como meio de transporte 
viável, saudável e previsto em lei e criação de infraestrutura para o acolhimento da bicicleta (com 
estacionamento seguro e adequado) nos estabelecimentos públicos e privados. Implantação de 
sinalização visual para evidenciar a presença dos ciclistas nas pistas estimulando o devido respeito aos 
mesmos por parte dos motoristas; 

 Criação de políticas que assegurem acessibilidade na cidade, contemplando tanto micro quanto 
macroacessibilidade;  

 Estabelecimento de uma política de estacionamento dos automóveis, a fim de organizar e fiscalizar, 
punindo com multa as invasões dos espaços dedicados aos modos não motorizados (calçadas, 
ciclofaixas, ect.) 

 Criação de lei que obrigue qualquer empreendimento novo ou existente - prédios residenciais, 
supermercados, shopping centers, estabelecimentos comerciais, educacionais e governamentais, 
escritórios etc. - a oferecerem paraciclos e/ou bicicletários em locais visíveis e acessíveis; 
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 Implantação de paraciclos e bicicletários em espaços públicos como: praças, calçadões da praia, pontos 
turísticos, estações de ônibus, rodoviárias, museus, parques; 

 Viabilização do uso do trem do Subúrbio por bicicletas, com criação de paraciclos e bicicletários em 
todas as suas estações; 

 Permissão a qualquer usuário de bicicleta de usar os modais de transporte verticalizado da cidade, 
como Plano Inclinado e Elevador Lacerda; 

 Garantia para bicicletas de vagão especial ou de espaço suficiente dentro dos comboios a serem 
utilizados nos trens e metrôs de Salvador;  

 Criação e execução de campanhas de conscientização e educação para o trânsito em diferentes âmbitos 
da sociedade, v.g. nas escolas, colégios e universidades, assim como no próprio trânsito, visando tanto 
motoristas comuns como profissionais, com emprego de diversas mídias; 

 Fiscalização e punição rigorosa de abusos de condutores profissionais (ônibus e táxi); 
 Garantia de que todas as linhas de ônibus funcionem 24 horas, mesmo que em menor número de 

veículos durante a madrugada; 
 Criação de zonas de redução de velocidade (30 Km/h) dentro da cidade de Salvador, garantindo um 

mínimo de segurança tanto para pedestres como para ciclistas; 
 Criação de zonas de pedágio para áreas urbanas que apresentam historicamente problemas de 

congestionamentos, como as do Centro de Salvador e região do Iguatemi (conceito de Congestion 
Pricing); 

 Investimento na arborização massiva da cidade, de modo a criar corredores de sombra, com micro-
clima mais agradável e convidativo aos pedestres, favorecendo o caminhar e/ou pedalar, tendo como 
referência o trecho do Corredor da Vitória. Para facilitar este processo sugerimos que os fios (poluentes 
visuais da cidade) passem a ser subterrâneos, a exemplo do que acontece no Rio de Janeiro e está 
acontecendo em Cachoeira; 

 Aproveitamento da via Tamburujy para implantação da via Atlântica como projeto alternativo que 
viabilize sua construção sem destruir o Parque do Vale Encantado e o Parque de Pituaçu, conforme 
projeto alternativo apresentado no COMAM (Conselho Municipal de Meio Ambiente); 

 Elaboração de plano de mobilidade urbana específica para bairros com alta concentração populacional, 
como Cajazeiras e Cidade Baixa; 

 Retomada e recuperação do que já foi implantado do projeto da via marítima; 
 Fazer amplo debate com a sociedade sobre todos os projetos na Baía de Todos os Santos. 
 Implementar um sistema amplo de transporte vertical na cidade (elevador, plano inclinado) capaz de 

integrar eficazmente os modos de transporte. 
 
4. Meio Ambiente 
 
 Criação de um código ambiental para a PMS, a ser amplamente discutido com a sociedade;  
 Cessação do desmatamento e respeito à lei da Mata Atlântica; 
 Política para os parques urbanos que viabilize sua proteção, recuperação e acesso público com conforto 

e segurança; 
 Políticas ambientais que garantam sustentabilidade para os habitats da cidade, instituindo 

monitoramento da poluição atmosférica, da poluição das praias e fontes, entre outras;  
 Arborização e Rearborização das ruas e avenidas e cuidados com as praças e largos, particularmente nos 

bairros populares; 
 Arquivamento da estúpida política de tamponamento de rios urbanos e disposição de tratar esgoto 

como esgoto e rio como rio; 
 Resgate de Áreas Verdes (mediante análise criteriosa das áreas verdes doadas nos loteamentos, e 

levantamento "no físico" da existência das mesmas); 
 Rearborização das ruas e avenidas; 
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 Retorno do poder deliberativo do Conselho do Meio Ambiente (Comam) no que toca aos licenciamentos 
ambientais e alteração, via reforma de seu regimento, da composição do Conselho, evitando 
prevalência abusiva  de  membros da prefeitura;  

 Implementação de amplo programa de educação ambiental junto aos diferentes segmentos da 
sociedade de Salvador com vistas a contribuir para a mudança de paradigma na sua relação com a água, 
o ar, o solo e os materiais, dando prioridade a estratégias de não geração e/ou minimização da geração 
de resíduos, assim como a reuso/reutilização, reciclagem e tratamento dos mesmos; 

 Criação de um sistema de gestão energética, de água e materiais nos prédios públicos e serviços da 
Prefeitura de Salvador; 

 Adesão ao programa “Covenant of Mayors (Pacto de Prefeitos - 
http://www.pactodeautarcas.eu/index_pt.html)” da União Européia visando a sustentabilidade do uso 
da energia em cidades; 

  Implementação de programa de estímulo à separação na fonte e a coleta seletiva de resíduos sólidos, 
abrangendo toda a Cidade, de modo a proporcionar a geração de emprego e renda por meio de 
estímulo à criação de associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis;  

 Acompanhamento do funcionamento do Aterro Sanitário Metropolitano Centro, fiscalizando o disposto 
no contrato de concessão, os investimentos previstos e a operação do mesmo por meio do Conselho 
Municipal de Salvador, a ser instaurado;  

 Cadastramento do sistema de drenagem de águas pluviais urbanas existente (micro e macro drenagem) 
visando facilitar e melhorar o planejamento das ações e a recuperação e operação/manutenção do 
sistema; 

 Gerenciamento dos rios urbanos de Salvador e monitoramento da qualidade de suas águas e das 
condições de balneabilidade das praias, junto com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-
INEMA, informando periodicamente os resultados à população;  

 Avaliação dos impactos (ambiental, sanitário, social e econômico) do uso indiscriminado das águas 
subterrâneas em Salvador e regulamentação apta a disciplinar a sua utilização; 

 Implantação, com o envolvimento de diferentes setores da sociedade, de programa de recuperação e 
manejo ambiental de fontes, lagoas e rios de Salvador;  

 Implementação de programa permanente de prevenção e controle de emissões atmosféricas e de 
qualidade do ar em Salvador, promovendo a divulgação sistemática de dados para a população; 

 Implementação de programa permanente de prevenção e controle de excesso de ruídos e de energias 
calorífica, lumínica, eletromagnética e radioativa, promovendo a divulgação sistemática de dados para a 
população; 

 Avaliação permanente da poluição visual nos espaços da cidade, disciplinando o uso de mensagens 
visuais e implantando sistema de fiscalização efetivo e permanente; 

 Criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, remanejando técnicos e contratando, 
após concurso público, pessoal qualificado para realizar, dentre outras, as atividades de planejamento, 
projeto, execução e operação/manutenção de drenagem urbana e de planejamento, acompanhamento 
e fiscalização dos serviços prestados pela EMBASA e pela LIMPURB, que passaria a ser vinculada a esta 
Secretaria; 

 Preservação dos espelhos d’água do canteiro central da Av. Paralela dentro do projeto de implantação 
do metrô; 

 Recuperação imediata da área e da represa do Rio Cachoeirinha (Paralela); 
 Recuperação e implantação de plano para constante manutenção e proteção das fontes do Gravatá, 

ladeira da Fonte Nova e outras; 
 Reintegração da Fonte Sagrada do Terreiro Vodun Zô (Curuzu); 
 Revisão nas obras de saneamento próximos ao Terreiro de Maiamba (Candeal), que estão lançando 

águas de esgoto nas fontes de Dandalunda; 
 Mapeamento e preservação das cachoeiras que ainda existem dentro de Salvador, a exemplo das 

existentes nos bairros do Cabula VI, Cajazeira e outros. 
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5. Saneamento 
 

 Encaminhamento à Câmara de Vereadores de Projeto de Lei propondo a instituição de Política 
Municipal de Saneamento Básico e a criação de Sistema Municipal de Saneamento Básico e de órgão 
regulador e fiscalizador da prestação dos serviços públicos de saneamento básico (Art. 95, 96 e 97 da Lei 
no 7.400/2008);  

 Conclusão, edição e implementação do Plano de Saneamento Básico de Salvador contemplando os 
componentes abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com efetiva participação social, integrado com o 
PDDU, o Plano Municipal de Saúde e o Plano Municipal de Meio Ambiente e atendendo ao disposto no 
Art. 229 da Lei Orgânica de Salvador e Art. 97 da Lei no 7.400/2008; 

 Implementação da Lei no. 11.445, de 05/01/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico, contando com a colaboração dos 
Governos Federal e Estadual; 

 Estudo de arranjos institucionais para a gestão de serviços públicos de saneamento básico na Região 
Metropolitana de Salvador, com base na Lei no 11.107/2005 e no Decreto no 6.017/2007; 

 Exercício do Poder de Delegação dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 
junto à Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.-EMBASA, participando do planejamento das ações, 
serviços e expansão dos sistemas, exigindo e apreciando planilhas de custos e prestação de contas dos 
serviços, bem como definindo a política tarifária junto com a Câmara de Vereadores;  

 Requerimento à EMBASA de providências para implementação efetiva de programa de redução de 
perdas e eficiência energética, visando o abastecimento contínuo e a regularização da distribuição de 
água, principalmente, nos bairros onde reside a população pauperizada, e a extensão da rede pública de 
distribuição para atender os 30.000 habitantes ainda excluídos, ou seja, que ainda não dispõem de água 
encanada em seus domicílios;  

 Implementação do programa de instalações intra-domiciliares hidrossanitárias nas residências de 
famílias de baixa ou sem renda, desprovidas das mesmas; 

 Implementação do programa permanente de vigilância da qualidade da água para consumo humano, 
divulgando periodicamente os resultados para a população e encaminhando-os para apreciação do 
Conselho Municipal de Saúde;  

 Observância do conceito de manejo de águas pluviais e atenção às ações não estruturantes e 
estruturantes de drenagem urbana quando da elaboração do Plano de Saneamento Básico de Salvador;  

 Requerimento à EMBASA da execução imediata das ligações de esgotos residenciais, comerciais e 
industriais ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador, visando melhorar a salubridade ambiental, 
bem como desativar todas as “captações de tempo seco” construídas nos corpos d’água principais, 
promovendo a revitalização dos mesmos, atendendo também recomendação do Tribunal de Contas do 
Estado; 

 Adoção de providências visando universalizar o acesso aos serviços de esgotamento sanitário, 
atendendo a população excluída com soluções apropriadas à sua realidade socioambiental;  

 Adoção de providências junto à EMBASA visando à recuperação e operação/manutenção adequada dos 
sistemas independentes de esgotamento sanitário existentes em conjuntos habitacionais e loteamentos 
ou da sua ligação ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador; 

 
6. Atenção à Saúde  
 
 Compromisso com a alocação efetiva de 15% do orçamento municipal para a Saúde bem como o de 

assegurar a autonomia do secretário municipal de saúde na gestão dos recursos do Fundo Municipal de 
Saúde; 

 Ampliação da cobertura assistencial do PSF para o município; 
 Ampliação da cobertura de media e alta complexidade;  
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 Ampliação da cobertura e reorganização da assistência farmacêutica no município; 
 Melhoria da acessibilidade e humanização do acolhimento na rede própria e credenciada; 
 Implantação de sistema de referência e contra-referencia hospitalar, com definição de linhas de cuidado 

para os principais agravos à saúde da população; 
 Atualização do diagnóstico da situação da rede básica de saúde (postos e centros de saúde municipais), 

identificação dos principais problemas e elaboração de plano de emergência (100  dias de governo) e de 
plano para a gestão visando o equacionamento do problema de forma transparente;  

 Regularização dos repasses de recursos para a rede privada credenciada e em particular para o Hospital 
Aristides Maltez; 

 Desenvolvimento de ações de promoção à saúde no âmbito municipal, inclusive FACHINAÇO, 
melhorando a coleta de lixo (inclusive nos bairros onde sequer o caminhão de lixo pode entrar) e 
fornecimento regular de água (tanques para armazenamento de água são importantes criadouros do 
mosquito da Dengue); 

 Criação e ampliação de centros de tratamento para dependentes de drogas e especial atenção ao 
adequado encaminhamento de crianças e adolescentes das sinaleiras e do Centro Histórico. 
 

7. Educação  
 
 Implantar o Plano Municipal de Educação, estabelecendo metas financeiras, revisá-lo e atualizá-lo à luz 

do Plano Nacional de Educação; 
 Colaborar com o resgate da capacidade do Município conveniar com o governo federal para ampliar os 

projetos na área educacional; 
 Priorizar investimentos em um projeto de qualidade da educação pública municipal, garantindo a 

aplicação do mínimo constitucional de 25% do orçamento, e estabelecendo a ampliação gradual da 
aplicação das receitas arrecadadas até atingir a meta de 30 %; 

 Desenvolver programas de fortalecimento do ensino das Ciências Exatas e Biológicas, com foco nas 
principais deficiências dos estudantes, objetivando elevar o desempenho escolar;  

 Implantar Programa de Redução de Danos, com o objetivo de capacitar profissionais de educação na 
abordagem e encaminhamentos a serem dados no enfrentamento de situações de uso de drogas e 
substâncias psicoativas por parte dos estudantes; 

 Implantar um sistema de boletim eletrônico dos estudantes, para que os pais possam acompanhar 
melhor o desempenho escolar dos seus filhos; 

 Desenvolver programas de educação para a superação das discriminações racial, de gênero e de 
orientação sexual; 

 Reestruturar e fortalecer as Coordenações Regionais de Educação Municipal, tornando-as centros de 
acompanhamento escolar e de difusão das boas práticas educacionais desenvolvidas nas escolas de 
cada região; 

 Redução das terceirizações na educação e ampliação dos profissionais efetivos, contratados através de 
concurso público; 

 Integrar as políticas da Secretaria de Educação com as da Secretaria de Desenvolvimento Social e de 
Saúde; 

 Requalificação da rede física escolar, levando em conta os parâmetros de acessibilidade e ambiental; 
 Requalificação, valorização e atualização do Programa Cidade Mãe; 
 Propor a criação de uma Secretaria de Cultura e de outra estrutura voltada para o esporte e o lazer, 

tornando a Secretaria de Educação uma unidade de gestão exclusiva do sistema educacional do 
município;  

 Construir, à luz dos documentos aprovados nas conferências realizadas, um Plano Municipal de Esporte 
e Lazer para a cidade de Salvador; 

 Ampliar o atendimento integral e integrado das crianças da primeira infância, 0 a 3 anos, e das crianças 
de 4 e 5 anos, planejando e realizando a expansão das  creches municipais; 
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 Implantar creches públicas em todos os bairros, especialmente populares, seguindo aas reivindicações 
dos movimentos feministas e de mulheres, considerando um direito fundamental para autonomia das 
mulheres e cidadania das crianças, um direito consagrado na Constituição Federal; 

 Valorizar e investir na qualificação das escolas e creches comunitárias em todas as suas necessidades 
para garantir qualidade no serviço público que prestam historicamente na cidade, resgatando a política 
de convênios, respeitando prazos de desembolsos financeiros; 

 Investir pelo menos 80% dos recursos do FUNDEB na valorização do profissional da educação; 
 Implantar o Serviço Social na escola, incorporando o profissional da área no atendimento ao estudante; 
 Implantar escolas de educação integral de tempo integral; 
 Estabelecer uma política de abertura das bibliotecas escolares aos familiares e membros das 

comunidades do entorno da escola. 
 

8. Esporte e Lazer 
 

 Criação da Secretaria Municipal do Esporte, do Sistema Municipal do Esporte e do Conselho Municipal 
do Esporte; 

 Implantação de infraestrutura para a prática do esporte com garantia de acesso à população, sobretudo 
na periferia da cidade; 

 Incentivo à formação de cultura esportiva na população;  

 Preparação da cidade para as olimpíadas e as paraolimpíadas de 2016; 

 Incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva do esporte no município, construção de fábricas de 
equipamentos esportivos nos bairros, através de parcerias e empreendimentos solidários; 

 Construção de um complexo esportivo de excelência, a CIDADE DO ESPORTE, com vistas a desenvolver o 
esporte junto ao público escolar da rede municipal;  

 Provisão, a cada ano, de 20% das escolas municipais com equipamentos esportivos; 

 Construção de Complexo Esportivo Municipal com espaços para a prática das mais diversas modalidades 
esportivas de modo a favorecer o esporte de alto rendimento; 

 Instituição de programa municipal de incentivo a jovens atletas e de Programa de Caça Talentos nas 
escolas. 

 Construção da Escola de Remo de Salvador na Enseada dos Tainheiros e no Dique do Tororó;  

 Construção de programa de incentivo ao uso de bicicleta como meio de transporte, esporte e lazer;  

 Articulação dos programas federais de incentivo à prática esportiva da população; 

 Requalificação do Programa Rua de Lazer; 

 Construção de programa de recuperação dos campos comunitários de futebol e apoio a todos os 
esportes de rua; 

 Apresentação de programa anual de atividades esportivas organizadas e executadas pela prefeitura. 
 
9. Segurança Pública 
 
 Implantação da filosofia do funcionamento da segurança pública em rede: Conselhos Tutelares - Escolas 

- Guarda municipal - Polícia Civil - Assistência Social - Polícia Militar – Saúde, etc. integrados em ação de 
prevenção à criminalização em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana; 

 Adequação da Guarda Municipal ao poder de polícia municipal e funções do município: proteção ao 
jovem, guarda das escolas, resgate de crianças abandonadas, fiscalização das posturas municipais (som 
e festas etc.) em complemento ao poder de polícia do Estado, agindo em rede com a polícia civil e 
militar em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana; 

 Criação das Áreas de Segurança Integrada com ampliação do número de Conselhos Tutelares para no 
mínimo 01 (um) por área, em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana; 

 Equipamento dos Conselhos Tutelares com pessoal, telefone, computadores e internet para 
funcionamento 24 horas por dia 7 dias por semana (sem feriados); 
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 Adequação do serviço de Assistência Social às famílias em situação de violência, com acompanhamento 
e encaminhamento das soluções aos Conselhos Tutelares - Centros de Referência - Justiça etc. em 
regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana; 

 Criação de Centros de Tratamento de Dependentes de Substâncias Psicoativas com internação 
compulsória nos casos de violência e abandono em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana; 

 Imposto crescente sobre imóveis (casas, prédios e terrenos) abandonados que propiciam locais 
favoráveis ao crime, com possibilidade de desapropriação, doação ou cessão de uso com 
direcionamento para obras assistenciais. 

 
10. Habitação e Luta Contra a Segregação dos Bairros Populares 
 
 Considerar o Direito à Cidade como conceito norteador de todas as políticas públicas; 
 Entendimento da questão da habitação social como uma questão estruturante da problemática urbana 

de Salvador, buscando articular as ações habitacionais com as demais políticas setoriais (mobilidade, 
educação, segurança, etc.); 

 Enfoque da política habitacional do ponto de vista metropolitano; 
 Assunção do controle sobre a questão habitacional do município, em articulação com os governos 

federal e estadual, potencializando recursos financeiros, programas e projetos conduzidos por estes 
entes federativos; 

 Reestruturação administrativa com a recriação de órgão específico para trato da questão habitacional 
com capacidade técnica de planejamento, articulação e captação de recursos e com quadro de pessoal 
compatível e qualificado para tais finalidades; 

 Retomada da Política e do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, com promoção das 
atualizações que se fizerem necessárias; 

 Restabelecimento do diálogo com a cidade acerca da questão habitacional, através da reativação do 
Conselho Municipal de Habitação, além do fomento à criação de fóruns específicos nos bairros; 

 Proposição de cronograma para regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), por meio da 
elaboração dos Planos de Bairro, de forma pactuada e participativa, em consonância com a Política 
Municipal de Habitação de Interesse Social;  

 Adoção de medidas de combate à segregação com melhorias na segurança, na infraestrutura e na 
mobilidade urbana dos bairros periféricos e com implantação de grandes equipamentos públicos que 
atraiam pessoas de outros bairros, como o SAC, equipamentos culturais, etc.; 

 Retomada da regularização fundiária de áreas de propriedade municipal ocupadas com habitação de 
interesse social e fomento à regularização de áreas privadas de ocupação habitacional informal; 

 Inserção adequada de Salvador no Programa Minha Casa, Minha Vida, entendendo que a Habitação 
deve ser vista para além da simples edificação de residências, pois deve incluir infraestrutura, 
mobilidade, educação, saúde, lazer, comércio, etc.; 

 Levantamento dos imóveis não ocupados em Salvador e criação de um programa voltado para seu uso 
habitacional, com prioridade para os imóveis vagos e ociosos localizados na área central; 

 Diálogo com o Movimento da População em Situação de Rua, visando o entendimento das suas 
questões para atendimento às suas demandas específicas; 

 Incremento de ações de reurbanização das favelas, com priorização do tratamento das situações de 
risco; 

 Busca de associação das ações de produção de moradia de interesse social com ações efetivas e eficazes 
de geração de trabalho e renda (considerando-se o fato de que as famílias beneficiadas com novas 
moradias muitas vezes não têm condições de dar conta dos novos gastos que chegam com a nova casa, 
como pagar conta de luz, água, impostos e condomínio); 

 Dialogar com todos os movimentos sociais, especialmente associações de moradores na elaboração e 
execução das políticas públicas no município. 
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11. Cultura  
 
 Criação da Secretaria Municipal de Cultura separada de educação, esporte e lazer, redefinição de suas 

atribuições e das que competem à Fundação Gregório de Mattos como sua autarquia vinculada; 
  Modernização das estruturas física e tecnológica da gestão cultural do município; 
 Ampliação, reestruturação e qualificação do quadro de servidores; 
 Ampliação do orçamento da cultura no município; 
 Implementação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão pública, de acompanhamento e de 

controle interno e externo; 
 Implantação do Sistema Municipal de Cultura, que permitirá uma articulação institucional entre o 

município, o estado, as organizações da sociedade civil, empresas e outros atores sociais para o 
desenvolvimento cultural de Salvador, através da coordenação de ações, otimização de esforços e 
compartilhamento de responsabilidades; 

 Criação de Lei Orgânica Municipal da Cultura, onde estejam definidas as atribuições do município e suas 
relações com os mais diversos campos da cultura, construída em processo de consulta pública e em 
parceria com agentes da sociedade civil organizada. 

 Sugestão de princípios a serem trabalhados na Lei (inspirado na proposta estadual): 
 Construção de uma cultura cidadã; 
 Aprofundamento da territorialização da cultura; 
 Fortalecimento da institucionalidade cultural; 
 Crescimento da economia da cultura; 
 Ampliação do diálogo intercultural; 
 Alargamento das transversalidades da cultura; 
 Implementação de políticas setoriais de cultura, envolvendo as esferas pública, privada e comunitária, 

preferencialmente através de processo de consulta pública, como a Conferência Municipal de Cultura; 
 Requalificação do sistema de registro, organização, salvaguarda e compartilhamento do patrimônio 

histórico cultural do município; 
 Democratização dos meios de acesso, produção, difusão e distribuição dos bens e serviços culturais, 

ampliando sua oferta, criando processos transparentes como editais, chamadas e convocatórias, 
especialmente aos recursos do Fundo Municipal de Cultura, consolidando um sistema diversificado e 
abrangente de financiamento a projetos culturais; 

 Salvaguarda das manifestações da cultura popular, estimulando a auto-sustentabilidade dos agentes 
culturais e investindo na revitalização das festas públicas de Salvador; 

 Fomento à qualificação e à formação de gestores e agentes culturais, desenvolvendo parcerias com 
universidades e outras instituições de ensino; 

 Otimização do funcionamento e da gestão dos equipamentos culturais municipais e ampliação da oferta 
de espaços, com a criação de um Teatro Municipal de Salvador, entre outros equipamentos; 

 Correção do falido modelo de carnaval e dos abusos correlatos;  
 Fomento da cultura digital e de novas tecnologias comunicativas; 
 Fomento ao desenvolvimento da economia criativa com foco na geração de emprego e renda; 
 Implantação de política de fortalecimento cultural étnico – racial; 
 Criação de Lei de Preservação do Patrimônio Cultural de Salvador e de aparato adequado para o 

exercício da política preservacionista do município;  
 Tombamento Municipal e revitalização da área da Pedra Sagrada do Antigo Kilombo Buraco do Tatu 

(Cajazeira X). 
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12. Luta Contra a Pobreza e a Discriminação 
 
 Ampliação do número de famílias no programa Bolsa Família e melhoria na gestão do mesmo; 
 Ampliação do número de CRAS e CREAS na cidade; 
 Promoção do emprego e da renda em condições dignas, através de uma concepção mais justa, plural e 

sustentável da economia; 
 Estímulo à Economia Solidária e ao trabalho associado;  
 Criação de agências de desenvolvimento que atuem nos diversos territórios da cidade valorizando os 

produtos e serviços locais; 
 Disponibilização de crédito desburocratizado e sem juros para apoiar a criatividade popular; 
 Combate ao racismo, ao machismo e à intolerância religiosa, sobretudo em âmbito institucional, 

fazendo cumprir as leis pertinentes; 
 Criação de plano de turismo para gerar emprego e renda, focando principalmente as grandes festas 

como o carnaval, vistas como meio de distribuição de renda e não de concentração, como sucede 
atualmente; 

 Estímulo ao turismo religioso, destacando áreas sagradas do candomblé como o Kilombo Buraco do 
Tatu (Cajazeira X) e o Parque São Bartolomeu; 

 Estímulo à proposta de hospedagem doméstica para diferentes grupos de renda, apoiando 
tecnicamente e com crédito as famílias que desejem receber comercialmente turistas em suas casas; 

 Fortalecimento da SEMUR e criação de uma secretaria de mulheres para coordenarem a 
transversalidade das políticas de educação, saúde, moradia, etc. 
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COLABORADORES 
 

CCoonnttrriibbuuíírraamm  ppaarraa  aa  ffoorrmmuullaaççããoo  ddeessttee  ddooccuummeennttoo::    

  

AAnnaa  FFeerrnnaannddeess  
Arquiteta e Urbanista, Doutora em gestão Ambiental. Professor associado da Faculdade de Arquitetura 
da UFBA, representante da área de Planejamento Urbano e Regional junto ao Comitê Assessor de 
Ciências Sociais Aplicadas do CNPq. 
 

AAllcciiddeess  CCaallddaass  
Formado em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA e doutor em Geografia pela 
Universidade de Santiago de Compostela. É professor titular do Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Regional e Urbano - PPDRU da Universidade Salvador e Professor do Instituto de 
Geociências da UFBA. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Análise e Desenvolvimento 
Regional e Urbano. 
 

ÂÂnnggeellaa  GGoorrddiillhhoo    
Arquiteta, mestre em Planejamento Urbano e Regional e doutora em Arquitetura e Urbanismo. 
Professora da UFBA, líder do grupo de pesquisa  LabHabitar e responsável pela implementação da 
Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade, projeto pioneiro de Residência 
Profissional. Foi coordenadora do PPGAU-FAUFBA e Secretária de Habitação da Prefeitura de Salvador, 
tendo definido a Política de Habitação desse município. Atua em planejamento e projetos urbanos, com 
ênfase em habitação de interesse social e requalificação urbana, com várias publicações e premiações 
nessa área. 
 

AAnnttoonniiaa  GGaarrcciiaa  
Socióloga, e mestre em Geografia/UFBA, doutora em Planejamento Urbano e Regional/IPPUR/UFRJ, 
pesquisadora associada do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher/UFBA e coordenadora 
do Observatório Raça, Gênero e Classe. 
 

AArrmmaannddoo  BBrraannccoo  
Arquiteto. Professor especializado da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME) e Professor 
auxiliar da UNIFACS em cursos de Arquitetura e Urbanismo. Membro do Instituto de Pesquisas 
Econômicas, Sociais, Territoriais e Ambientais - InP. Consultor autônomo. Ex Presidente do IAB-BA, foi 
membro do Sindicato de Arquitetos na BA e conselheiro do CREA-BA.   
 

AAsshheerr  KKiippeerrssttoocckk  
Engenheiro Civil pelo Technion, Instituto Tecnológico de Israel, 1974, MPhil e PhD em Engenharia 
Química Tecnologias Ambientais pela University of Manchester Institute of Science and Technology, é 
pesquisador do CNPq. É Professor da Escola Politécnica da UFBA e coordenador da Rede de Tecnologias 
Limpas da UFBA, que trabalha em parceria com empresas e instituições públicas no sentido de 
implementar os conceitos de Prevenção da Poluição e Produção Limpa.. 
 

CCaarrll  VVoonn  HHaauueennsscchhiilldd  
Arquiteto urbanista formado pela Technische Universitaet Stuttgard, Alemanha. Sócio Diretor desde 
1979 da URPLAN (Grupo de Planejamento Urbanismo Arquitetura ltda). Membro do IAB-Ba, SINAENCO-
Ba. Consultor Municipal de Meio Ambiente de Salvador, Consultor Gestor da APA BTS, Com. Nacional 
SINAT, Fórum - A Cidade Também é Nossa. 
 

  



20 
 

CCaarrllooss  AAllbbeerrttoo  ddaa  CCoossttaa  GGoommeess  
Formado em Ciências Militares, é mestre em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais. É doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Atualmente 
é professor titular do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano - PPDRU - da 
Universidade Salvador - UNIFACS. Coordena o Observatório Interdisciplinar de Segurança Pública do 
Território e o Grupo de Pesquisa em Segurança Pública, Violência e Cidades (CNPq). Tem experiência em 
operações de garantia da lei e da ordem. Coordenou o Centro Comunitário de Defesa da Cidadania da 
Favela de Acari, Rio de Janeiro. 
 
 
Ceuci Xavier Nunes 
 
Médica, doutora em Medicina Interna pela UFBA. Diretora do Hospital Couto Maia, referência para doenças 
infecto-contagiosas no Estado da Bahia, Professora Adjunta da Escola Baiana de Medicina. Foi Conselheira do 
Cremeb e atualmente é Conselheira Suplente da Bahia no Conselho Federal de Medicina.  

 

CCiirroo  SSaalleess    
Formado em Comunicação, Ex Diretor de Fomento à Cultura da Secretaria de Cultura do Estado da 
Bahia. 
 

CCrriissttiinnaa  SSeeiixxaass  
Formada em direito e mestre em Gerenciamento e Técnicas Ambientais no Processo Produtivo, é 
Promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia e Professora da Escola Baiana de Direito.  
 

DDaanniieell  CCoolliinnaa  
Arquiteto. Ex-presidente do IAB-BA, membro do Conselho Estadual de Cidades e do Concidades. 
 

DDéébboorraa  DDiiddoonnee  
Jornalista formada pela UFSC, escreveu para as revistas Religiões, Superinteressante, Bravo!, Saúde é 
Vital!, Guia do Estudante. Atualmente é freelancer da revista Vida Simples. Desenvolveu o projeto piloto 
do Atlas Ambiental de Bebedouro (SP) e Mercado Cultural (BA, 2010), entre outros. Participa do 
Movimento Desocupa e coordena o projeto Canteiros Coletivos, de revitalização de canteiros urbanos 
em Salvador. 
 

DDéébboorraa  NNuunneess  
Arquiteta urbanista, doutora em Urbanismo e Gestão pela Université Paris XII, França. É professora do 
Programa de Pós graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano e do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Salvador (Unifacs). É professora titular da UNEB, no Curso de Urbanismo e 
coordenadora geral da Associação Rede de Profissionais Solidários pela Cidadania.  
 

EEmmeerrssoonn  SSaalleess  
Engenheiro Químico. Doutor em Engenharia Química pela Université Paris VII - Denis Diderot, é 
Professor Associado da Universidade Federal da Bahia. Atua em  projetos de pesquisa voltados para o 
desenvolvimento sustentável.  
 

EEmmiilliiaannoo  JJoosséé  
Emiliano José é professor licenciado da Faculdade de Comunicação (FACOM) da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas. Foi vice-presidente, presidente do 
PT da Bahia, e faz parte do Diretório Nacional. Integrou a assessoria política do ministro Waldir Pires, 
durante seu mais recente mandato de deputado federal pelo PT baiano. 
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FFaaggnneerr  DDaannttaass   
Formado em Direito e em Urbanismo. Consultor em Planejamento Urbano e Direito Urbanístico desde 
2001. Servidor Público municipal, atualmente é Chefe do Setor de Aplicação de Instrumentos de Política 
Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente de Salvador. 
 

  

FFeerrnnaannddoo  AAllccooffoorraaddoo  
Engenheiro, doutor em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de 
Barcelona e Especialista em Engenharia Econômica e Administração Industrial. É professor universitário 
e consultor de organismos públicos e privados nacionais e internacionais nas áreas de planejamento 
estratégico, empresarial, regional e de sistemas energéticos. Foi secretário do Planejamento do 
Município. 
 

GGlloorriiaa  CCeeccíílliiaa  FFiigguueeiirreeddoo  
Urbanista, Diretora-Presidente da Sociedade Brasileira de Urbanismo e membro da Federação 
Iberoamericana de Urbanistas. 
 

HHeelliiooddóórriioo  SSaammppaaiioo  
Graduado em Arquitetura pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Geografia (Geografia Física) 
pela Universidade de São Paulo e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. É 
Professor Titular da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Faz planos e projetos de arquitetura, urbanismo 
e presta consultoria em planejamento urbano. 
 

HHoorrttêênncciiaa  PPiinnhhoo  
Promotora de Justiça do Estado da Bahia, oficia perante a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio 
Ambiente da capital e auxilia o Núcleo Estadual de Proteção de Patrimônio Histórico Cultural e Turístico. 
Mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal da Bahia. É Professora de Direito Ambiental 
da Faculdade Ruy Barbosa. 
 

ÍÍccaarroo  VViillaaççaa  
é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal da Bahia, onde atua como professor de projeto. 
Desde 2006, integra o grupo de pesquisa Laboratório Urbano. Desde 2010, atua no Grupo Técnico de 
Apoio, empresa que realiza projetos de Habitação de Interesse Social e Urbanização de Favelas. 
 

IInnaaiiáá  ccaarrvvaallhhoo  
Socióloga, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Professora do Mestrado em Políticas 
Sociais e Cidadania da Universidade Católica do Salvador e do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da UFBA e pesquisadora do Centro de Recursos Humanos dessa Universidade.  
 

JJooããoo  PPeerreeiirraa  
Presidente da Federação de Associações de Bairros de Salvador FABS. Formado em Administração pela 
UFBA, é Mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB . É professor de administração na UNEB 
e Professor Substituto da Escola de Administração da UFBA.  
 

JJoossssaannaa  GGaammbbaa  
Bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia (2010). Coordenadora executiva do 
projeto Diálogos Contemporâneos pela Associação REDE, com a qual trabalha desde 2009. Tem 
experiência na área de Ecologia, com ênfase em Ecologia Aplicada.  
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JJuuaann  MMoorreennoo  
Arquiteto Urbanista, mestre e doutor em Engenharia de Transportes pela UFRJ. Professor e pesquisador 
na Universidade Federal da Bahia e na Universidade do Estado da Bahia. Atuou na área de Engenharia 
de Transportes, com ênfase em Planejamento e Organização do Sistema de Transporte. 
 

JJúúlliioo  RRoocchhaa  
Professor adjunto da Faculdade de Direito da UFBA e da UNEB. Advogado. Foi superintendente do 
Ibama BA e diretor-geral do Ingá. Foi do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e do Conselho 
Estadual. 
 

LLeeoonneell  MMoonntteeiirroo  
É presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia (AFA), ogã de Ossain do 
Terreiro Oxumaré, atua no âmbito projeto Egbé de Koinonia membro do Grupo Hermes de cultura e 
promoção social e do grupo de pesquisa Lorogun. 
 

LLoorreennaa  VVoollppiinnii  
Jurista, especializada em direito comparado pela Universidade de Florença, Itália. É  mestre em 
Antropologia pela UFBA, possui mestrado profissionalizante em Gestão do Desenvolvimento pela 
Universidade de Turin, Italia. Tem experiência em agências internacionais governamentais e 
organizações da sociedade civil italianas e brasileiras. 
 

LLuuiizz  MMoorraaeess  
Engenheiro, com especialização em Engenharia Sanitária e em Engenharia de Segurança do Trabalho, é 
mestre em Engenharia Sanitária e doutor em Saúde Ambiental pela University of London, Inglaterra. 
Professor Titular em Saneamento/Participante Especial do Departamento de Engenharia Ambiental da 
Escola Politécnica da UFBA, é  membro do Conselho Diretor Nacional da Associação Nacional dos 
Serviços Municipais de Saneamento. 
 

MMáárrcciioo  MMeeiirreelllleess  
Diretor teatral, cenógrafo e figurinista responsável pela revitalização do teatro Vila Velha, em Salvador. 
Foi Secretário da Cultura do estado da Bahia. 
 

MMaarrllii  CCaarrrraarraa  
Pedagoga. Foi Conselheira do Conselho Nacional das Cidades, do Conselho Estadual das Cidades, do 
Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, Conselho Gestor do Fundo 
Estadual de Habitação de Interesse Social. Também foi  membro do Comitê Técnico de Planejamento e 
Gestão do Solo – Concidades, da Campanha Nacional de Implementação Planos Diretores, do Grupo 
Nacional de Destinação de Imóveis do Patrimônio da União à Habitação de Interesse Social. 
 

MMiirriiaamm  MMeeddiinnaa  VVeellaassccoo  
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidad Nacional de Colombia, possui mestrado e 
doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora 
da Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão na 
área de políticas públicas focalizando as transformações decorrentes dos processos de descentralização 
e participação. 
 

  

  



23 
 

NNaaoommaarr  AAllmmeeiiddaa    
ex Reitor da Universidade Federal da Bahia. É Doutor em Epidemiologia e Antropologia Médica pela 
University of North Carolina, Estados Unidos e Professor titular da UFBA. 
 

NNiivvaallddoo  AAnnddrraaddee    
Arquiteto Urbanista. É Professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA. É Presidente do Departamento 
da Bahia do IAB-BA. Foi Técnico em Arquitetura e Urbanismo do IPHAN, foi coordenador nacional do 
Inventário da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo Modernos e representante titular do IPHAN no 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador (CONDURB) e no Conselho Gestor do 
Parque Atlântico. Atua principalmente em projetos de requalificação urbana. 
 

OOrrddeepp  SSeerrrraa  
Graduado em Letras pela UNB, Mestre em Antropologia Social pela UNB e Doutor em Antropologia pela 
USP. Professor de Antropologia da UFBA. Membro titular do Conselho de Cultura do Estado da Bahia e 
Presidente de sua Câmara de Patrimônio. Fundador, primeiro Coordenador e atual conselheiro do 
Grupo Hermes de Cultura e Promoção Social. Coordenador do Movimento Vozes de Salvador. 
 

PPaauulloo  OOrrmmiinnddoo  
Arquiteto, é doutor em Aperfeiçoamento para o estudo de monumentos pela Universitá degli Studi 
Roma 3, Itália. É Professor titular da UFBA. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com 
ênfase em Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo. 
 

RReeggiinnaa  MMaarrttiinneellllii  SSeerrrraa  
Arquiteta urbanista, membro do Grupo Hermes de cultura e promoção social, membro do Movimento 
Vozes de Salvador e do SOS Barra. 
 

RRooggéérriioo  HHoorrllllee  
Engenheiro Eletricista, Ambientalista, membro dos Movimentos sociais e ambientais: Fórum a Cidade é 
Nossa, Vozes de Salvador e Desocupa. Conselheiro do Comam (Conselho de Meio Ambiente da cidade 
de Salvador) pela Entidade cultural Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia 
(AFA). 
 

SSoollaannggee  AArraauujjoo  
Arquiteta, possui mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA. é professor associado 
nesta mesma Universidade. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em 
desenho e morfologia urbana, estudos da configuração e da paisagem urbana, equipamentos urbanos, 
habitação, conforto ambiental, iluminação artificial e instalações e equipamentos. Foi diretora da 
faculdade de Arquitetura da UFBA. 
 

TTâânniiaa  FFiisscchheerr  
Professora titular da UFBA e coordenadora do Centro Interdisciplinar em Desenvolvimento e Gestão 
Social (CIAGS). Formada em Pedagogia, é Mestre e Doutora em Administração. É pesquisadora do Cnpq 
e membro titular da Academia Baiana de Ciências. Ex diretora da Associação Nacional de Programas de 
Planejamento Urbano e Regional (ANPUR) e Associação Nacional de Programas de Ensino de 
Transportes (ANPET). Foi consultora da UNESCO e Banco Mundial.  
 

TTeerreessaa  EEssppíírriittoo  SSaannttoo  
Arquiteta, mestre em Desenho Urbano e doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA. 
Atualmente trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, na produção de 



24 
 

moradia para comunidades tradicionais da Bahia. É professora do Curso de Pós-Graduação em 
Planejamento Urbano e Gestão de Cidades da UNIFACS. 
Tem atuado principalmente em políticas públicas de habitação de interesse social, na Urbis - Habitação 
e Urbanização da Bahia S.A., na CONDER, na SEHAB. 
 

WWaallddiirr  PPiirreess  
Ex Governador da Bahia (1987-1989) e atual candidato a Vereador em Salvador. Foi Secretário de 
Estado, duas vezes Deputado Estadual, duas vezes Deputado Federal, Consultor-Geral da República, 
Ministro da Previdência, Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União e Ministro da Defesa. 
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REPORTAGENS 
 

 
Jornal A Tarde, 14 de abril de 2012 a página A12. 
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 JornalA Tarde, 22 de abril de 2012, a página A2. 
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FOTOS DO EVENTO 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Grupo de trabalho sobre meio ambiente 
e saneamento, dia 13 de abril de 2012. 

 

Foto 4: Grupo de trabalho sobre cultura, dia 13 
de abril de 2012. 

 

Foto 2: Público organizado em grupos 
temáticos antes do debate, dia 13 de abril de 
2012. 

 

 

Foto 1: Mesa com convidados, dia 13 de abril 
de 2012. 


