QUESTÃO DE ORDEM
13ª Audiência Pública
24 de outubro de 2015
Discussão 1ª versão da Minuta do PDDU
PENDÊNCIAS A SEREM LEVANTADAS E RESPONDIDAS
1. Quando a Prefeitura Municipal de Salvador definirá e publicará o
cronograma oficial com os próximos passos? A exemplo da
apresentação da 2ª versão da minuta do PDDU; apresentação do PL do
PDDU na Câmara, apresentação do PL da LOUOS na Câmara;
finalização e apresentação dos documentos estratégicos do Plano
Salvador 500.
Requer que tal cronograma seja apresentado na próxima audiência de
26/10 (segunda-feira) e que seja devidamente publicado;
2. Após a realização da 14ª AP (segunda-feira), até que data a população
e os técnicos poderão apresentar propostas para esta versão 1a minuta
para que sejam incorporadas na próxima versão da minuta? E de que
forma? Por ofício? Pelo site Salvador 500? Em qual sessão do site?
3. Qual será a metodologia adotada nesta e na próxima audiência? Quais
títulos serão discutidos em cada uma? Como isto estará registrado em
ata, uma vez que a audiência de 26/10 (segunda-feira) possui pauta de
conclusão da discussão?
4. Considerando que na 9ª AP ocorrida no Centro de Cultura da Câmara,
Tânia Scofield se referiu a esta minuta como a primeira versão, e
complementando o disposto na questão 1, quando efetivamente será
apresentada a 2ª versão da minuta do PDDU já com as incorporações
das proposições? Quantas audiências serão marcadas para discutir esta
2ª versão antes de se protocolar o PL na Câmara?
5. Considerando que a mídia anda veiculando que o PL do PDDU será
entregue à Câmara em 10/11, quando a Prefeitura irá publicar as
respostas aos questionamentos e/ou propostas apresentadas pela
sociedade civil conforme dispõe o art. 22 do Regimento?
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6. Desde a 9ª AP a PMS distribui fichas/formulários de contribuição. Ficou
definido na 11ª AP que a ata seria um arquivo único e que constariam as
contribuições feitas através dos formulários. Ocorre que isto não está
sendo realizado. Nesse sentido, exigimos que as contribuições feitas
nos formulários sejam sinteticamente incorporadas às atas das
audiências, identificando o nome, proposta ou pergunta e a resposta da
PMS;
7. Considerando que no Ofício nº16/2015, devidamente protocolado pela
SUCOM, efetuou a entregue do parecer “Análise Preliminar do Relatório
de Caracterização Atual” do Dr. Fernando Alcoforado. Requer que o
mesmo seja divulgado no site do Plano SSA 500 e que a PMS se
manifeste sobre o referido documento;
8. Reiteramos o pedido de disponibilização e publicação do
documento/parecer elaborado pela Câmara, entregue na 7ª AP (26 de
agosto de 2015).
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