RELATÓRIO FINAL - COMISSÃO ESPECIAL DA AVENIDA

A Comissão Especial da Avenida foi criada após uma votação, realizada
na Câmara de Vereadores, onde foi doado, pela Prefeitura Municipal de Ilhéus,
uma área da Avenida Soares Lopes para a construção de um novo Fórum.
Tal ação levantou questionamentos e discussões em relação a área da
avenida, levando o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Jerbson
Moraes, a criar a Comissão Especial da Avenida, com o objetivo de decidir a
destinação e uso da área da avenida, com o cuidado de incluir toda a
comunidade, visando garantir uma participação legítima e representativa da
população ilheense.
A comissão especial da avenida foi composta por 04 (quatro) vereadores:
Vereador Vinícius Alcântara – presidente da Comissão; Vereador Ivo Evangelista
– relator da Comissão; Vereadora professora Enilda Mendonça e Vereador Dr.
Aldemir Almeida.
A consulta popular iniciou-se via formulário virtual e presencial, onde a
população colocou sua opinião ao que deveria ser realizado na área da avenida,
resultando no preenchimento de 1.502 (mil quinhentos s e dois) formulários.
Ao longo dos meses foram realizadas 11 (onze) audiências públicas
(relatórios em anexo), realizadas no Auditório da Câmara Municipal de Ilhéus e
transmitida ao vivo pela rede da Câmara (Facebook e Youtube), com a
participação dos diversos setores da comunidade ilheense, onde especialistas e
a comunidade foram ouvidas sobre a melhor destinação e aproveitamento da
área da avenida. Abaixo as datas e seus respectivos setores participantes das
audiências públicas:
Data: 27/08/2021 – SETOR PAISAGÍSTICO
Data: 03/09/2021 – SETOR AMBIENTAL
Data: 10/09/2021 - SETOR DE ESPORTE E LAZER
Data: 17/09/2021 – SETOR CULTURAL
Data: 24/09/2021 – SETOR HABITACIONAL
Data: 01/10/2021 – SETOR TURÍSTICO
Data: 07/10/2021 – SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
Data: 15/10/2021 – SETOR DE MOBILIDADE E SEGURANÇA

Data: 29/10/2021 – SETOR EDUCACIONAL
Data: 05/11/2021 – SETOR INSTITUCIONAL
Data: 12/11/2021 – SETOR DE ORDENAMENTO LEGAL
Como forma de legitimar ainda mais a participação popular, foi feita uma parceria
com o grupo Delibera Brasil, o qual constituiu um grupo deliberativo composto
por 15 (quinze) cidadãos ilheenses, que participaram de oficinas e, em conjunto,
após análise das propostas trazidas por especialistas e pelas audiências
públicas realizadas, gerou documento – Carta de Recomendação e Resumo
Executivo (Documentos anexos), os quais embasarão este relatório.
O relatório será assinado pelos vereadores Vinícius Alcântara – presidente da
Comissão; Ivo Evangelista – relator da Comissão; professora Enilda Mendonça
e Dr. Aldemir Almeida.

Ilhéus-BA, 28 de novembro de 2021

“O direito à cidade é muito mais do que a liberdade
individual de acessar os recursos urbanos: trata-se do direito de
mudar a nós mesmos, mudando a cidade. É, além disso, um direito
comum antes de individual, já que esta transformação depende,
inevitavelmente, do exercício do poder coletivo para remodelar os
processos de urbanização. A liberdade de criar e recriar nossas
cidades e a nós mesmos é, como desejo demonstrar, um de nossos
direitos humanos mais preciosos, mas também um dos mais
descuidados”.
David Harvey

As avenidas Soares Lopes e Dois de Julho representam as principais vias urbanas de
Ilhéus desde quando foram pavimentadas e inauguradas nas décadas de 1920 e 1930.
Localizadasàs margens de duas importantes praias do centro da cidade, Praia da Avenida e
Praia do Cristo, esta área sempre foi um importante espaço de lazer e convivência social da
população, além de possuir vocação natural para o turismo.
Nestas duas avenidas, encontram-se as quatro principais praças de Ilhéus: a Praça Dom
Eduardo, onde se situam a Catedral de São Sebastião, o bar Vesúvio; a Praça Pedro Mattos,
onde se localiza o Teatro Municipal de Ilhéus; a Praça Rui Barbosa, onde se encontra a
Igreja de São Jorge e o Palácio Misael Tavares; e a Praça Castro Alves, local da Biblioteca
Adonias Filho e de uma praça de alimentação frequentada por pessoas de várias idades.
Apesar de possuir pouca infraestrutura atualmente, este também é o principal espaço
utilizado pelos ilheenses para a prática de atividades físicas e esportivas, como caminhada,
corrida, patins, skate, ciclismo, futebol, futevôlei, frescobol, basquete, vôlei de praia, beach
tennis, entre outros. O local ainda reúne equipamentos culturais, como a Concha Acústica e
o Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães, onde é realizado anualmente o Festival
Internacional do Chocolate. A orla ainda abriga tradicionais eventos, como a Ilhéus em Flor,
a Expo Ilhéus, Vem Louvar Verão e Festival Gastronômico.
Entretanto, a orla destas importantes avenidas vem passando, nos últimos anos, por um
processo de acresção de praia, devido à construção do Porto do Malhado em 1971,
resultando em uma extensa faixa de areia de 61,1 hectares, que afasta o mar da população.
Esse cenário, aliado à ausência de políticas públicas de revitalização, tem levado à
degradação do espaço, com a deposição de e lixo no local, dificuldade de acesso à praia e
ocupação irregular e sem planejamento na área.

Desde o início do processo de recuo da maré, algumas intervenções foram realizadas na
área acrescida das praias da Avenida e do Cristo, entre as quais cabe destacar: a
implementação parcial de um projeto de intervenção urbanística desenhado pelo paisagista
Burle Marx, a instalação do Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães, a construção
da Ponte Jorge Amado e instalação de suas vias de acesso e a edificação de espaços de
alimentação, gerando, a cada nova intervenção, questionamentos públicos sobre qual
deveria ser, de fato, o perfil de uso e ocupação dessa área acrescida de praia.
Mais recentemente, a doação de um terreno pela Prefeitura de Ilhéus para a construção
de um novo Fórum de Justiça na Avenida Soares Lopes movimentou discussões acalorados
na sociedade ilheense, gerando divisão entre os que defendiam que tal ação melhoraria o
atendimento judiciário da população regional e os que argumentavam que a localização do
referido prédio na orla da Avenida não atende às legislações municipal e federal e está em
desacordo com a vocação natural deste espaço público.
Além disso, insere-se nas discussões sobre a orla central de Ilhéus os desafios quanto
às mudanças climáticas e o processo acelerado de aumento do nível do mar causado pelo
derretimento das geleiras, que certamente irá impactar na área atualmente em discussão,
conforme apresentado em estudos realizados pelo oceanógrafo e professor da Universidade
Estadual de Santa Cruz, Gil Reuss.
Diante dos impasses sobre a destinação e os usos a serem permitidos nas Praias da
Avenida e do Cristo (Avenida Soares Lopes e Dois de Julho), incluindo as áreas de acresção
de praiaformadas ao longo de mais de vinte anos, a Câmara de Vereadores de Ilhéus decidiu
criar no dia 03 de agosto de 2021 uma Comissão Especial para discutir os problemas e
apontar soluções para a orla costeira central da cidade.
Nesse sentido, visando garantir uma participação legítima e representativa da população
do município de Ilhéus na discussão sobre a área, a referida Comissão firmou convênio com
o Coletivo Delibera Brasil, organização sem fins lucrativos e suprapartidária, para a aplicação
de uma metodologia de participação democrática inovadora, cujos resultados positivos já
foram atestados em iniciativas parecidas em todo o mundo, inclusive no Brasil. No caso aqui
em discussão, essa inovação cidadã foi denominada de Minipúblico Orla Viva.
O primeiro passo deste processo foi a abertura de uma consulta pública via formulário
virtual e presencial, através do qual foram recebidas propostas de 1502 moradores do
municípi o de Ilhéus. Em seguida, foram realizadas dez audiências públicas para o debate
de vários

temas relacionados às orlas marítimas das avenidas Soares Lopes e Dois de Julho :
arquitetura, meio ambiente, esporte e lazer, cultura, habitação, turismo, comércio,
mobilidade e segurança, educação e institucional.
Por fim, a Comissão, em parceria com o Delibera Brasil, atuou na seleção e constituição
deum grupo representativo da população ilheense através de variáveis estatísticas de idade,
gênero, raça/cor, escolaridade e bairros, e da realização de sorteio.
Desse modo, após a constituição desse grupo deliberativo, nós do Minipúbli co Orla Viva,
composto por 15 cidadãos ilheenses selecionados e sorteados para representar a sociedade
civil do município de Ilhéus, reunimo-nos em três oficinas presenciais nos dias 20, 27 e 28
novembro de 2021 na sede da Delegacia Sindical da Associação dos Professores
Profissionais de Ilhéus (APPI/APLB) e, após intenso processo de escuta de especialistas,
análise das propostas trazidas através da consulta popular e audiências públicas, realização
de debates e formação de consensos, deliberamos em comum acordo as seguintes
recomendações:

1.

O QUE QUEREMOS

1.1.

UMA ORLA VIVA E PARA TODOS

O Minipúblico considera que a orla das avenidas Soares Lopes e Dois de Julho é um
espaçopúblico de convivência que deve garantir o acesso democrático a todos os cidadãos
ilheenses, turistas e visitantes. Em linhas gerais, o grupo ainda considera que este deve ser
um local sustentável, seguro, limpo, preservado, acessível, bonito, bem cuidado, arborizado,
com muitas plantas e flores e com a presença de estruturas que promovam a cultura, o
esporte e o lazer aos seus frequentadores.
Além disso, é consenso que todas as estruturas planejadas da orla devem ser pensadas
dentro de um único projeto urbanístico, levando em conta toda a área aqui analisada, desde
o Porto do Malhado até a Praia do Cristo. Para um melhor planejamento das intervenções,
sugere-se ainda a divisão da orla em quatro setores: Concha Acústica, Praça Castro Alves,
Catedral e Cristo.

1.2.

UMA ORLA MAIS VERDE, LIMPA E SUSTENTÁVEL

O Minipúblico entende que qualquer intervenção a ser realizada na orla das avenidas
Soares Lopes e Dois de Julho deve estar em comunhão com a proteção das espécies de
plantas, árvores e animais que vivem no local e as características do ambiente. Nesse
sentido, as áreas verdes devem ser conservadas através de capina, roçagem e poda de
árvores sem que isso mutile ou leve à morte das plantas e a sobrevivência dos animais.
Além disso, todas as estruturas instaladas no espaço devem ser pequenas, leves, fluidas
esustentáveis e sua manutenção deve ser periódica, garantindo sempre um espaço limpo e
bonito. Cabe destacar, desse modo, que o Minipúblico se opõe fortemente à possibilidade
de construção de edificações comerciais, industriais e de serviços públicos que não estejam
de acordo com as características estruturais destacadas anteriormente, como shopping,
fórum, centro administrativo e câmara municipal.
Para isso, o grupo ainda sugere que sejam implementadas, de imediato, melhorias na
limpeza e coleta de resíduos sólidos, instalação de lixeiras e realização de fiscalização e
combate ao descarte irregular de lixo em toda a orla. Outra intervenção prioritária, para os
participantes, é a recomposição da restinga, tendo em vista que esta ação é fundamental
para fixar dunas e criar um efeito barreira contra o avanço da maré devido aos efeitos das
mudanças climáticas no aumento do nível do mar.
O Minipúblico recomenda ainda a instalação de placas de sinalização com informações
sobre o Parque Municipal Marinho dos Ilhéus (PMMI) e a criação de um espaço comunitári o
com árvores e flores na Avenida Soares Lopes, que seja modelo e símbolo do desejo da
população local em ter a orla marítima do centro totalmente revitalizada.
Recomenda-se também o plantio de novas árvores e plantas no canteiro central da
Avenida Soares Lopes e ao longo de toda a orla marítima das praias da Avenida e do Cristo,
além dacriação de áreas de bosque e jardim sensorial com espécies de flores e folhagens
para aguçar os cinco sentidos (visão, audição, paladar, olfato e tato), instalação de uma fonte
luminosa e ou Chafariz ornamental e implantação de lago artificial para escoamento das
águas da chuva e o lazer dos visitantes.

1.3.

UMA ORLA PARA O COMERCIANTE E A POPULAÇÃO LOCAL

O grupo não é favorável à construção de shoppings de nenhum porte na Praia da
Avenida, tendo em vista que entende que existem outros locais mais adequados para este
fim. No entanto, sugere a implantação de um espaço comercial permanente de pequeno
porte comfoco na geração de renda para os pequenos empreendedores locais e no público
consumidor ilheense, utilizando materiais leves e sustentáveis e com estrutura de
estacionamento de food trucks, banheiros públicos e espaço para apresentações musicais.
Propõe-se ainda quea localização deste espaço seja na área norte da orla da Praia da Avenida,
próximo à Concha Acústica, tendo em vista que esta é uma área que será menos afetada
com o avanço do nível do mar previsto para os próximos 25 anos, em Ilhéus.
O grupo sugere também que as áreas de alimentação já existentes sejam organizadas e
planejadas, os comerciantes sejam cadastrados e congelados e a gastronomia local seja
estimulada. Propõe-se ainda que nestes espaços sejam realizadas apresentações de música
ao vivo de vários estilos e que sejam mantidos, conservados ou implantados parquesinfantis
próximos destas praças de alimentação.
Os participantes do Minipúblico propõem ainda que a Prefeitura de Ilhéus incentive e
apoie a realização de eventos culturais e a instalação de estruturas temporárias de circos,
parques de diversões e brinquedos infantis, especialmente na área entre o Centro de
Convenções e a Praça Castro Alves, sempre respeitando a conservação do espaço, o
planejamento e a transparência na concessão de alvarás de funcionamento e da destinação
de recursos ao Município.
Não há consenso por parte do Minipúblico em relação à concessão de novas áreas da
orla das avenidas Soares Lopes e Dois de Julho para a iniciativa privada. Parte do grupo
argumenta que a construção de quiosques e instalação de equipamentos esportivos por
parte de empreendedores privados podem ser permitidos. Contudo, essas estruturas devem
ser pequenas, leves, sustentáveis, autorizadas pelo poder público, edificadas de acordo com
padrões estabelecidos pelo Município e em áreas definidas no projeto inicial de revitalização
da orla. Além disso, a concessão dessas áreas deve ser feita de modo transparente, por
tempo determinado (no máximo 30 anos), sendo essas estruturas revertidas ao Municípi o
ao fim da concessão sem remuneração ao empreendedor.
De outra forma, alguns participantes do Minipúblico argumentam que todos os espaços
da orla devem ser públicos e que a possibilidade de concessão de parcelas de terra das
praias

da Avenida e do Cristo para a implantação de estruturas pela iniciativa privada, ainda que
com restrições, podem levar a uma pressão para a flexibilização destas regras e a
consequente construção de edificações que são contrárias à vocação natural da área.

1.4.

UMA ORLA ABERTA PARA O ESPORTE E O LAZER

O Minipúblico recomenda que haja um melhor aproveitamento dos espaços esportivos e
delazer já existentes ao longo da orla (quadras, campos e pista de skate) e criação de novos,
podendo replicar a concessão desses espaços para a iniciativa privada, de acordo com as
normas citadas no item 1.3 (Uma orla para o comerciante e a população local).
Adicionalmente, o grupo sugere a instalação de aparelhos de ginástica e parque infantil para
todas as idades, ampliação da pista de skate, implementação de pistas de patins e bicicross,
criação de áreas sombreadas com bancos e mesas para jogos (xadrez e dama, por exemplo)
e realização de piqueniques, além de colocação de chuveiros próximos à praia.
Outras demandas do Minipúblico são a garantia de um apoio maior do governo municipal
aassociações e escolinhas esportivas a fim de que essas instituições possam utilizar os
espaços da orla para suas atividades. Além disso, sugere-se ainda que a Prefeitura de Ilhéus
invista em uma maior promoção e apoio a esportes náuticos (pesca esportiva, kitesurf, triatlo,
vela etc.) nas praias da Avenida e do Cristo, assim como avalie a possibilidade de instalação
de deck e marina no fundo do antigo moinho do Porto do Malhado.

1.5.

UMA ORLA QUE VALORIZE A NOSSA CULTURA

No que diz respeito aos elementos culturais da orla, o Minipúblico propõe que seja
desenvolvida uma identidade visual própria para o espaço, levando em conta personagens
e símbolos da cultura local e regional, com destaque para o cacau.
Além disso, o grupo recomenda que seja realizada a implantação de um novo espaço
cultural na orla da Praia da Avenida, instalação de monumentos de personalidades
representativasda cidade com informações sobre sua história e importância, assim como
sejam criados circuitos dentro da orla com nomes de algumas dessas personalidades.
Por outro lado, o Minipúblico entende que o Município deve empreender maiores esforços
na conservação dos espaços culturais e monumentos históricos já existentes ao longo das

avenidas através de recursos próprios, parcerias, apoio dos governos Estadual e Federal ou
redução de impostos municipais para proprietários privados de prédios históricos.
Os participantes ainda recomendam a melhoria da estrutura e da programação de
eventos do Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães e defendem que a Concha
Acústica seja mantida onde está hoje instalada, assim como seja melhorada a sua
infraestrutura, limitado o horário de shows ao vivo no local até a meia-noite e que o Município
empreenda esforçospara reduzir o impacto da reverberação (altura) do som a fim de não
incomodar moradores dos bairros próximos.

1.6.

UMA ORLA MAIS SEGURA

O Minipúblico entende que o simples fato do poder público melhorar a infraestrutura e a
limpeza da área da orla e a instalação de estruturas que gerem maior movimentação de
pessoas no local já proporcionaria uma maior vitalidade e segurança para esse espaço. No
entanto, o grupo sugere ainda que seja melhorada a iluminação no local através da
instalação de postes e refletores de luz apontados para o lado contrário ao mar, focando na
melhoria da visualização de ciclistas e caminhantes que circulem pelos dois lados das
avenidas Soares Lopes e Dois de Julho.
Propõe-se também a implantação de pontos de observação para salva-vidas ao longo
das praias da Avenida e do Cristo, a instalação de um posto avançado da Guarda Municipal,
depreferência no local da antiga Central do Turista (ao lado da Catedral de São Sebastião),
além de ampliar o policiamento de ronda a pé, por bicicleta, motos ou viaturas ao longo de
toda a orla central.
Em relação à instalação de câmeras de vigilância e sistema de videomonitoramento em
áreas da orla, não houve consenso sobre sua necessidade. Alguns membros do Minipúblico
são favoráveis à implantação de monitoramento por câmeras de vídeo pela Guarda
Municipal em áreas com pouco movimento da orla, argumentando que esta ferramenta é
importante para garantir uma maior segurança às pessoas que circulam por este espaço.
Por outro lado, alguns participantes do grupo entendem que a implantação deste sistema
pode ter impactos negativos na privacidade da população.

1.7.

UMA ORLA MAIS ACESSÍVEL E ATIVA

O Minipúblico entende que é prioritário que o poder público focalize a melhoria da
caminhabilidade e da acessibilidade urbana nas Avenidas Soares Lopes e Dois de Julho,
preferencialmente preservando o calçamento de pedras portuguesas já existente e
garantindo a sua devida conservação. Adicionalmente, propõe-se a melhoria das rampas de
acesso às calçadas e a instalação de faixa nivelada de concreto e piso tátil no calçamento
de pedras portuguesas para garantir a acessibilidade, principalmente, de pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida.
Para a mobilidade dentro da orla da praia, sugere-se a implantação de caminhos internos
e ciclovia conectando todos os circuitos/setores da área, de preferência com piso de terra
compactada (piçarra) e/ou passarelas de bambu. Em relação ao acesso à praia, sugere-se
que sejam criados vários caminhos naturais sinalizados feitos de solo compactado,
passarelas de bambu ou madeira tratada.
Por conseguinte, o grupo ainda indica a necessidade de organização do tráfego de
veículosautomotores (carros, motocicletas e caminhões) ao longo da Avenida Soares Lopes,
melhorando a sinalização e implementado controle de velocidade, além da criação de faixas
elevadas (lombofaixas) para travessia de pedestres e ciclistas e instalação de placas de
sinalização turística específicas para este público.
Os membros do Minipúblico são contrários à proposta de criação de um estacionamento
pago, do tipo parking, na Avenida Soares Lopes. Entretanto, entendem a necessidade de
ampliação das vagas de estacionamento ao longo da orla, principalmente no centro da
cidade, desde que os parques de parada de veículos sejam espaçados, garantindo mais
áreas verdes para a absorção de águas de chuva, e que se priorize um maior número de
vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência.
O grupo se dividiu quanto à necessidade de circulação de ônibus coletivos e turísticos na
Avenida Soares Lopes. Alguns argumentam que deveriam ser mantidas algumas linhas do
transporte público passando pela avenida em direção às zonas sul e norte, tendo como
objetivo encurtar as distâncias entre os bairros destas duas regiões da cidade e melhorar a
mobilidade e acessibilidade da população às praias da Avenida e do Cristo. De forma
complementar, foi sugerido a implementação de um serviço turístico através de veículos
microônibus ou tipo “jardineira” (com janelas maiores para a observação do trajeto), cujo
trajeto seria toda a Avenida Soares Lopes.

Por outro lado, outros participantes não concordam com a possibilidade de tráfego de
ônibusna Soares Lopes nem turísticos nem de linhas regulares, justificando que já há pontos
de ônibus nas ruas paralelas à avenida (Rua Bento Berilo e Rua Tiradentes) e que a
circulaçãodestes veículos tiraria o aspecto bucólico e de pouco movimento desta via.

1.8.

UMA ORLA ACOLHEDORA COM TODOS

Para tornar o espaço da orla mais acolhedor para moradores, visitantes e turistas, o
Minipúblico sugere que a Prefeitura de Ilhéus busque parcerias com a Associação Comercial
e Industrial de Ilhéus (ACI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), Serviço de Aprendizagem Comercial (SENAC) e colégios técnicos da cidade
para o oferecimento de cursos de capacitação e atualização em atendimento ao público para
comerciantes e prestadores de serviços.

2.

TIRANDO NOSSAS PROPOSTAS DO PAPEL

Confiantes de que as propostas deste Minipúblico serão consideradas na definição do futuro
da orla das avenidas Soares Lopes e Dois de Julho, apontamos sugestões de como
implementar as sugestões apresentadas nesta carta de recomendações, com ações a curto,
médio e longo prazo.

2.1.

CURTO PRAZO
À Comissão Especial da Avenida Soares Lopes, o grupo recomenda que, no

curto prazo, os seus membros encaminhem pedido à Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Vereadores para que seja criada uma aba ou janela no site da Câmara para a divulgação
de todos os atos, oficinas e propostas realizadas por este Mini público para conhecimento de
toda a população. De forma complementar, o grupo ainda sugere que a entrega do Relatório
da Comissão Especial à Prefeitura Municipal de Ilhéus seja registrada em vídeo e fotos
e divulgada nos meios oficiais da Câmara e na imprensa local.
À Prefeitura Municipal de Ilhéus, o Mini público recomenda que, no curto prazo,
sejam empregados recursos do orçamento municipal para ações urgentes

de

conservação e manutenção das áreas verdes e das estruturas públicas localizadas nas
avenidas Soares Lopes e Dois de julho, incluindo as orlas das praias da Avenida e do Cristo.

Sugere-se ainda ao Poder Executivo que crie, no curto prazo, um pequeno espaço
verde com árvores e flores em área central da Avenida Soares Lopes, que seja modelo e
símbolo do desejo da população de Ilhéus que a orla costeira do centro seja totalmente
revitalizada.

2.2.

MÉDIO PRAZO
À Prefeitura Municipal de Ilhéus, o grupo recomenda que, no médio prazo,

implemente, de fato, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), criado
pelo artigo
205 da Lei Municipal nº 3265/2012, que seus recursos sejam divulgados de forma
transparente e parte deles sejam utilizados na revitalização da orla.
Além disso, o Mini público propõe que, no médio prazo, o Município, com base nas
recomendações deste documento e em parceria com o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), elabore e abra edital de concurso para elaboração de projeto
urbanístico da orla das avenidas Soares Lopes e Dois de Julho, de acordo com a Lei
Federal nº 8.666/1993, ou busque o apoio da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
e da Universidade Federal de Sul da Bahia (UFSB) para a elaboração do projeto conceitual.

2.3.

LONGO PRAZO
O Mini público entende que a implementação de um projeto de revitalização da orla

só é possível de ser feito por etapas, dentro de um planejamento de longo prazo. Nesse
sentido,o grupo recomenda à Prefeitura Municipal de Ilhéus, como fontes de financiamento
para estas intervenções, a realização de parcerias com os governos do Estado e Federal
(Ministério do Turismo) e a utilização de fundos de compensação de obras realizadas
no município. Além disso, o Município pode buscar o estabelecimento de convênios com
a iniciativa privada, com caráter exclusivo de conservação do espaços e promoção de
atividades turísticas, culturais, esportivas, respeitando a não construção de prédios ou
equipamentos que não estejam de acordo com essas diretrizes.

Por isso, nós participantes do Minipúblico Orla Viva, após leitura e
aprovação desta carta de deliberações sobre as avenidas Soares Lopes e
Dois de Julho (Praia do Cristo), assinamos e ratificamos as propostas
apresentadas neste documento:

1. INTRODUÇÃO
A iniciativa inédita no Brasil de Deliberação Cidadã proposta pelo poder
legislativo vem complementar uma série de processos participativos promovidos
pela Comissão Especial da Avenida Soares Lopes, instituída pela Câmara Municipal
de Ilhéus.
A requalificação da Praia da Avenida, um cartão postal da cidade, é uma
demanda antiga da população e requer vontade política, planejamento, captação
derecursos e escolhas difíceis. Por onde começar, qual a avenida que atende os
desejos e necessidades da população ilheense, de onde virão os recursos?
Para responder estas e outras questões a Comissão Especial promoveu
uma série de audiências públicas abordando diferentes temáticas: arquitetura,
meio ambiente, esporte e lazer, cultura, habitação, turismo, comércio, mobilidade
e segurança, educação e ordenamento jurídico. Simultaneamente, abriu um
processo de consulta pública online e presencial abrindo que contou com grande
engajamento da população.
Em seguida, em parceria com o Delibera Brasil, convocou cidadãos e
cidadãs aparticiparem ativamente deste processo realizando o Mini Público Orla
Viva, que teve como resultado a deliberação coletiva de um Carta de
Recomendações sobrea Avenida, construída a partir do conjunto de informações
obtidas nas etapas anteriores, na troca com especialistas e foco no bem comum.
Com satisfação que apresentamos neste documento um resumo deste
processo, uma conquista democrática para a população do município de Ilhéus e
esperamosum importante instrumento para o planejamento de uma Orla Viva e
sintonizadacom os desejos dos cidadãos.

2.

ETAPAS DE PREPARAÇÃO

1 Formação do Grupo de Conteúdo:
A metodologia de Deliberação pressupõe uma etapa informativa que
dará base para decisões conscientes dos cidadãos. Para tanto, foi constituído um
Grupo deConteúdo formado por especialistas e acadêmicos de diversas áreas
como urbanismo, meio ambiente, gestão pública, acessibilidade; representantes
das universidades públicas locais; da iniciativa privada; secretários da gestão
municipal e representantes do legislativo.

O Grupo de Conteúdo tem como principais objetivos:


Validar o processo de recrutamento e sorteio de participantes.



Fornecer informações complementares aos membros do Mini público,
esclarecer dúvidas e contribuir na definição das questões-chave que serão
debatidas pelos cidadãos.



Acompanhar o processo deliberativo e advogar pela sua incidência.
Para tanto foram realizados 3 encontros virtuais entre os membros

convidados, que trouxeram relevantes contribuições para o processo.

2 Treinamento de jovens estudantes para etapa de recrutamento
Uma etapa fundamental para os Mini públicos é o recrutamento ativo de
moradores. Em Ilhéus, tivemos a oportunidade de contar com a parceria de jovens
estudantes da Escola Técnica Nelson Schaun, que passaram por uma oficina
formativa conduzida pelo Delibera Brasil. Após 3 dias de treinamento, teórico e
prático, os 20 jovens saíram a campo, em duplas, visitando os domicílios préestabelecidos, conseguindo um resultado extremamente positivo no engajamento
dos cidadãos.

PERFIL: MORADORES PARTICIPANTES DO SORTEIO PERFIL
1. RECRUTAMENTO ATIVO: os jovens recrutadores visitaram todos os
bairros urbanos de Ilhéus entregando, porta a porta, uma carta-convite para os
moradores de quarteirões escolhidos. Os moradores interessados responderam
a um questionário de perfil socioeconômico e foram informados sobre sua
participação no sorteio que escolheria aleatoriamente aqueles que iriam compor o
Mini Público. Este chamamento teve a adesão de 127 moradores dos diferentes
bairros de Ilhéus.
O perfil, como vemos abaixo, foi bastante diversificado e representativo
da população do município. É importante também ressaltar que 68% dos
moradoresrecrutados declaram nunca ter participado de qualquer atividade ou
projeto relacionado a propostas do poder público.



RAÇA/COR:



OCUPAÇÃO:



FAIXA DE RENDA:



ESCOLARIDADE



RELIGIÃO:

 PARTICIPAÇÃO

 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA:

2. INSCRIÇÃO ONLINE: Para o processo de inscrição online foram
enviadas, através de portador, 1000 cartas para cidadãos residentes nas
diferentes regiões da cidade, aproximadamente 43 em cada bairro. Neste
formato os cidadãos foram informados do projeto e convidados a se inscrever
através de um link específico.Este é um formato de convocação inédito no Brasil,
mas muito utilizado em processos de deliberação cidadã no exterior.

SORTEIO CIDADÃO
O Sorteio aleatório dos participantes é um dos pilares da Deliberação
Cidadã, tendo como objetivo garantir que todos os cidadãos inscritos tenham a
mesma chance de participar. No caso de Ilhéus a transparência do processo foi
garantida pela transmissão ao vivo feita através dos canais de mídia da Câmara
Municipal ea utilização de um aplicativo para sorteio de números aleatórios.
Foram sorteados 36 cidadãos e cidadãs para a composição do Mini público
OrlaViva, 30 titulares e 6 suplentes.

SORTEIO

Audiência Pública:
Comissão Especial
Lopes

1. MINIPÚBLICO: PARTICIPANTES
Todos os moradores sorteados foram contactados para a confirmação de
presença, no entanto, apenas 14 cidadãos conseguiram efetivamente participar das
oficinas deliberativas. Os principais motivos de recusa foram: mudança na rotina que
impossibilitou a participação, período de trabalho no horário dos encontros e
impossibilidade de contato através de telefone mesmo após diversas tentativas.
Apesar do número de integrantes ser inferior ao previsto a diversidade de perfis
socioeconômicos do Mini público foi preservada.

Tabela 1: perfil
Sexo/Gênero

Recrutado

Sorteados

s

MiniPublic
o

Masculino

50,0%

52,8%

46,7%

Feminino

45,4%

47,2%

53,3%

Não declarou

4,6%

Faixa Etária

Recrutado

Sorteados

s
16 -25 anos

o

15,4%

26 - 35 anos

MiniPublic

6,9%

13,9%

20,0%

2,8%

6,7%

36 - 45 anos

26,2%

33,3%

33,3%

46 - 55 anos

22,3%

27,8%

26,7%

56 ou +

29,2%

19,4%

13,3%

NR

Raça/Cor

2,8%

Recrutado

Sorteados

s
Amarela
Branca

o
1,5%

13,1%

Indigena

MiniPublic

3,1%

2,8%
11,1%

6,7%
20,0%

0,0%

0,0%

Parda

48,5%

58,3%

40,0%

Preta

31,5%

22,2%

33,3%

Não declarou

2,3%

5,6%

Escolaridade

Recrutado

Sorteados

s
Não cursou
Fund I
Fund II

MiniPublic
o

1,5%
12,3%
7,7%

5,6%

0,0%

8,3%

6,7%

8,3%

6,7%

Ensino Medio

46,9%

44,4%

46,7%

Superior

23,1%

13,9%

33,3%

Pós Graduação

5,4%

NR

3,1%

11,1%
8,3%

6,7%
0,0%

É importante ressaltar que os cidadãos participantes do Minipúblico
recebem um incentivo financeiro como reconhecimento do seu tempo,
conhecimento e dedicação ao bem comum.
No Minipúblico Orla Viva os participantes receberam um total de R$300,
incluídos os incentivos e ajuda de custo para transporte, além do oferecimento de
refeições no períododas oficinas.
Todos os esforços foram feitos para que os interessados pudessem
participar: transporte via aplicativos por questões de mobilidade, ajuda de custo
para acompanhante de pessoaidosa ou mesmo a presença nas oficinas de cidadã
acompanhada do filho que não poderia ficar desacompanhado. Desta forma o
ponto de vista de perfis normalmente não presentes em outros processos
participativos também esteve presente.

2. SESSÕES DELIBERATIVAS

1. AGENDA: O processo deliberativo do Mini público Orla Viva foi realizado em 3

encontros presenciais nos dias 20, 27 e 28 de novembro com duração de 20
horas, divididos da seguinte forma:
1º Dia: acolhimento, apresentação do projeto, escuta de expectativas.
2º Dia-manhã: etapa informativa que contou com a participação da vereadora Prof.
Enilda, especialistas integrantes do grupo de conteúdo, professores Marilene
Lapa e Gil Reuss, além da apresentação dos conteúdos das audiências públicas,
consulta online e previsão de orçamento municipal.
2º Dia-tarde: debate em grupos, discussão de propostas por tema.
3º Dia: apresentação de propostas coletivas para deliberação, construção de
consensos, deliberação e construção coletiva de carta de recomendação.

2. ETAPA INFORMATIVA:

Após a apresentação do projeto e da escuta das expectativas do grupo o
Minipúblico fez os seguintes questionamentos ao poder público que forma
encaminhados, por ofício, à secretaria de Gestão da Prefeitura:


Sobre a possibilidade de a Guarda Municipal aumentar as rondas de vigilância
naAvenida da Praia, em especial na área próxima à Catedral de São Sebastião.



Sobre recursos municipais e estaduais para reurbanização da Avenida na área da
Praia do Cristo (ponte nova).



Sobre recursos municipais para melhoria da iluminação em toda a extensão da
Avenida

Também foi solicitada uma apresentação resumida do orçamento municipal
previsto para 2022, para que o grupo pudesse avaliar a capacidade de
investimento municipal em melhorias na Praia da Avenida.
O grupo recebeu informação de especialistas sobre o Plano Diretor da cidade
e outros instrumentos de planejamento, ordenamento legal, formas de
financiamento, consequências do possível aumento do nível do mar na orla da
praia e capacidade de atuação do poder legislativo na proposição de ações de
melhoria e fiscalização do executivo.
Foram apresentados projetos urbanísticos de outras brasileiras consideradas
exemplares como a Orla de Atalaia em Aracaju e Aterro do Flamengo no Rio de
Janeiro.
Os cidadãos tiveram oportunidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas.
Os participantes também foram informados dos principais resultados da
consulta pública aberta pela Comissão Especial da Câmara de Vereadores:


O que fazer: bares, quiosques de alimentação, pontos de comércio, estrutura de
lazer, paisagismo, acessibilidade, quadras de esporte, espaços culturais etc.



O que não fazer: moradias, prédios públicos, shopping, eventos com música alta



Melhorias: banheiros, iluminação, segurança, bancos e espaços de convívio

3. ETAPA DELIBERATIVA:

As discussões por eixos temáticos foram feitas em subgrupos com a mediação
de facilitadores para garantir que todos tivessem oportunidade de participar.
Foram propostas algumas perguntas-chave sobre pontos específicos, não
consensuais.
Temas abordados: a orla que queremos, preservação e sustentabilidade,
atividades comerciais, acessibilidade, segurança, melhorias viárias, transporte e
estacionamento, atividades culturais, estrutura de lazer e esportes, planejamento
e realização.
Na etapa de planejamento foram priorizadas as ações de curto, médio e longo
prazo levando em consideração as limitações de recursos orçamentários.

CONSENSOS:
a. O que fazer


O Mini público foi unanime em recomendar que a Praia da Avenida seja um espaço
de lazer para toda a população de Ilhéus, um ponto de convivência para todos os
moradores: crianças, jovens, idosos.



Um lugar bonito, limpo e preservado, atraente para o turista.



Um espaço de lazer com quadras esportivas, parques infantis, áreas de jardins
preservadas, ciclovias.



Que se tenha um cuidado especial com a acessibilidade tanto em relação as
estruturas de lazer quanto à própria praia que poderia ser o cartão de visita da
cidade.



Que existam espaços de alimentação e pequenos comércios, com transparência
nos critérios de concessão de licenças e priorizando o cidadão local.



Que haja maior atenção com as questões de segurança e iluminação
proporcionado um ambiente de bom convívio.



Que a natureza seja cuidada e preservada.



Que a Prefeitura tenha maior preocupação com a manutenção do que já existe,
cuidando das áreas verdes, bancos, calçamento, limpeza, áreas de
estacionamento.



Que sejam aprimorados os serviços públicos oferecidos: salva-vidas, posto
policial, atendimento ao turista.



Que a reurbanização da orla requer planejamento e um projeto que pense no
espaço como um todo, podendo ser feita em etapas, começando por um trecho
ou priorizando ações de melhoria, para garantir sua efetiva realização.

b. O que não fazer


Construção de prédios públicos ou outras estruturas de alvenaria de grande porte.



Construção de moradias ou condomínios.



Construção de shopping center, que embora importante para a cidade não é viável
na área em questão.



Construção de estacionamento pago, tipo parking.



Uma ocupação desorganizada, sem transparência e planejamento.

PONTOS POLÊMICOS


Comércio e área de alimentação: não existe convergência em relação a
construção de estruturas para o setor de comércio e alimentação. Alguns
acreditam que nada mais deva ser construído na orla da praia e a preservação do
meio ambiente deve ser priorizada. Outros argumentam que é importante que
novos espaços planejados sejam disponibilizados em áreas específicas, gerando
renda e lazer para a população. Há consenso que os espaços já existentes podem
ser mantidos, mas deve haver maior transparência nos critérios de concessão e
respeito aos espaços públicos. Qualquer nova instalação que venha a ser
construída deve priorizar o uso de materiais sustentáveis e a preservação da
natureza no seu entorno.



Segurança: todos concordam que a segurança na orla é uma preocupação, no
entanto, não há concordância em relação à implementação de câmeras de
vigilância e outras ações mais ostensivas. Aqueles que são contrários
argumentam que a própria revitalização do espaço já traria mais segurança e que
o uso de câmeras tiraria a privacidade em uma área com objetivo de lazer.



Concessão dos espaços públicos para iniciativa privada: as concessões e
parcerias público-privadas, como na construção de área de estacionamento, são
vistas com desconfiança. No entanto, alguns defendem que seria importante a
participação da iniciativa privada, uma vez que não existem recursos públicos

suficientes para a realização de um projeto completo de requalificação. Aqueles
que são contrários temem que ao abrir essa possibilidade sejam priorizados
grupos de interesse e a população local perca o acesso ao espaço público, que
deve ser para todos.


Transporte público: a implantação de novas linhas de ônibus que circulem na Av.
Soares Lopes é defendida por parte dos membros do MiniPúblico com o
argumento que nem todos os cidadãos de Ilhéus têm um bom acesso à orla,
especialmente nos finais de semana. Os que são contrários acreditam que deva
ser priorizado o uso de bicicletas e o espaço para pedestres, restringindo ao
máximo a circulação de veículos. Todos concordam que é importante uma
estrutura viária que garanta a segurança dos pedestres e ciclistas, com
implantação de sinalização, redutores de velocidade, faixas de pedestre e
ciclovias.



Shows e uso da concha acústica: há consenso em relação à importância da
Concha Acústica para o lazer e cultura da cidade, no entanto, existem divergências
sobre o tipo de espetáculo que deveria ser priorizado e quanto ao horário permitido
para a realização de eventos como shows com música alta. Todos concordam que
os moradores da avenida devem ser levados em consideração, mas não há um
consenso no que diz respeito a uma regulamentação mais restritiva.

COMO REALIZAR

Todos gostariam de ver a “Orla dos Sonhos” transformada em realidade, mas
têm a consciência que existe uma limitação de recursos para que o projeto seja
executado em uma única etapa. Consideram que seria importante que algumas
ações saiam do papel em curto espaço de tempo e neste sentido recomendam:


Que a Prefeitura use os recursos do orçamento para manutenção e conservação
das estruturas e do espaço público já existentes.



Que a reurbanização seja planejada como um todo, porém implementada por
trechos





Área da Praia do Cristo e Ponte Nova



Área Central próxima à Catedral



Área de alimentação e lazer



Área próxima à Concha Acústica

Que a Prefeitura busque parcerias com instituições locais como Universidades

para realização do projeto.


Que a Prefeitura busque recursos de fundos municipais, estaduais e federais com
foco no setor de turismo.



Que a Prefeitura mantenha o diálogo com os cidadãos, informando sobre as ações
previstas de forma clara e transparente.

CJJ
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CONSULTA PÚBLICA

O processo de Consulta Pública sobre a Avenida Soares Lopes, feito online e
via questionário em papel, teve alto engajamento dos moradores de Ilhéus com
mais de 1500cidadãos participando.
De maneira geral, o patrimônio histórico, as estruturas privadas e públicas,
assim como o valor da biodiversidade na área da orla são conhecidos da população,
no entanto, chama atenção o desconhecimento do Parque Municipal Marinho,
comportamento que tambémfoi observado entre os participantes do MiniPúblico.

1. Patrimônio Histórico

2. Parque Marinho

3. Instituições

4. Biodiversidade

5. Empreendimentos privados

B. Principais atividades realizadas na orla da avenida:
1.

Participação em eventos

72%

2. Lazer

61%

3.

Práticas esportivas

49%

4.

Espaços de alimentação

25%

5. Práticas culturais

22%

6. Práticas religiosas

20%

C. Frequência

A maior parte dos respondentes frequente a avenida mais de uma vez por semana
(63%).

D. Orlas de Referência:

A orla da Praia do Atalaia é vista como referência por boa parte dos
respondentes, opinião compartilhada pelo Minipúblico, com a ressalva que o
município de Ilhéus não comportaria tamanho investimento e não possui a
mesma extensão de praia.
1. Aracajú – Praia do Atalaia
2. Rio de Janeiro – Aterro do Flamengo
3. Salvador
4. Santos
5. João Pessoa

Como recomendado pelo Minipúblico a consulta pública mostra que a população
deseja aumentar a oferta de serviços de alimentação, equipamentos para a
prática dos mais variados esportes, áreas verdes e praças de convivência,
espaços para atividades culturais, feirinhas e exposições. O setor de comércio

divide opiniões, 46% dos respondentes não desejam estruturas de comércio na
avenida, comportamento que também se refletiu no Minipúblico.

E. O que fazer:
1. Setor alimentício

54%

2. Comércio

36%

3. Equipamentos esportivos

28%

4. Parques verdes

28%

5. Espaços culturais

23%

6. Área para feiras e exposições

22%

A construção de residências e prédios públicos é amplamente rejeitada pelos cidadãos.

F. O que não fazer:
1. Habitações

77%

2. Prédios públicos

75%

3. Clínicas e hospitais

61%

4. Setor comercial

46%

G. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

A melhora da acessibilidade e a manutenção dos equipamentos já existentes são
prioridade, acompanhando as recomendações do Minipúblico. A questão das
enchentes, segurança, estacionamento, preservação e limpeza também
merecem uma atenção redobrada do setor público.
RUIM
CALÇADAS E ACESSO A PRAIA

71,4%

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

68,9%

ESCOAMENTO E DRENAGEM

59,3%

SEGURANÇA

58,6%

ESTACIONAMENTO

54,6%

PRESERVAÇAO MEIO AMBIENTE

52,9%

LIMPEZA

40,3%

H. A AVENIDA DOS SONHOS:

Um espaço de lazer, limpo, seguro e acessível para toda a
população com quadras de esportes, quiosques, parques e cultura...

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral houve muitos pontos de consenso entre os membros do
Minipúblico e as opiniões recolhidas através da Consulta Pública. Uma orla
bonita, segura, limpa e preservada é o desejo de todos. Espaços para lazer,
esporte e cultura. Áreas de alimentação. Parques, árvores e jardins. Acessibilidade.
Um lugar de reunião, um espaço tranquilo para toda população.
A realização deste projeto é um desejo do cidadão e cidadã de Ilhéus, que vê
na reurbanização da Orla uma oportunidade de melhoria da qualidade de vida, de
geração de renda, de potencializar o setor de turismo.
A Avenida da Praia é considerada o cartão de vistas da cidade e o cidadão de
Ilhéus, como demonstrado pelo alto engajamento nos processos participativos
abertos pela Comissão Especial, gostaria de ver este sonho concretizado.

3. ENTREGA DA CARTA RECOMENDAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL

A Carta de Recomendação do Minipúblico, após a aprovação e assinatura
de todos os participantes, foi entregue oficialmente em sessão da Câmara
Municipal realizada no dia1 de março de 2022.

TERMO DE COOPERAÇÃO: o Minipúblico Orla Viva foi realizado através de
termo de parceria entre o coletivo Delibera Brasil e Câmara de Vereadores de
Ilhéus, através da Comissão Especial da Avenida Soares Lopes, com apoio do
Institutos Arapyaú e Nossa Ilhéus, sem qualquer ônus para o erário público.

MINIPÚBLICO em imagens
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Participantes do Mini Público

Mensagem de participante. Ilhéus, o Delibera Brasil agradece!

RELATÓRIO DA 1º AUDIÊNCIA PÚBLICA – COMISSÃO DA AVENIDA –
SETOR PAISAGÍSTICO

Data: 27/08/2021
Local: Câmara de Vereadores - presencial e remota
Horário: 15 h


Este relatório tem o objetivo de registrar as discussões ocorridas na 1ª
audiência pública da comissão especial da avenida, que teve como pauta
Projeto Burle Marx; Plano de Desenvolvimento Local e Integrado do Município
de Ilhéus; Projeto Orla – recorte Avenida Soares Lopes.



A audiência pública foi presidida pelo vereador Vinícius Alcântara; participação
dos vereadores Enilda Mendonça, Tandick, Aldemir e Sérgio do Amparo.
Contou com a presença dos convidados Bruno Sitta; Alan Dick; Marilene Lapa;
Rute Colaris; Tatyana Bonfim; Matheus Galvão.



A audiência teve início com o vereador Vinícius explicando sobre o objetivo da
comissão, sua importância, o intuito de gerar um relatório final para o Projeto
da praia da avenida.



A vereadora Enilda reforçou a importância da comissão, com o objetivo de
democratizar o debate; sobre a importância do conhecimento, pela sociedade,
das legislações existentes; mencionou, ainda, a existência do formulário, para
toda a sociedade preencher e, consequentemente, participar.



O vereador Sérgio pontuou sua preocupação com as pessoas que não tem
acesso ao lazer, para que o empreendimento da avenida não exclua ainda mais
essas pessoas; preocupação com as leis ambientais, mais especificamente
com a desova das tartarugas, com as restingas, etc.



O convidado Bruno Sitta, supervisor de Projetos da SEINFRA, fez uma
apresentação de todo o Projeto Orla – documento que apresenta análise
socioeconômica e ambiental da orla do município de Ilhéus. Informou que todo
o projeto foi abandonado.



Tatyana Bonfim, arquiteta, participou da construção do Projeto Orla, falou sobre
a importância da implementação de projetos/leis, tirar do ‘papel’, da ‘gaveta’ os
projetos; falou sobre a importância da cidade sustentável, de ser utilizada por

pessoas, e não somente dar lugar para estacionamentos; sobre a importância
da área verde, que não é área desocupada, existe animais, plantas, etc.


Alan Dick, arquiteto, participou da construção do Projeto Orla – falou sobre a
implementação do Projeto Burle Marx, sua importância e seu conhecimento
mundial; informou que o projeto não foi concluído, e que seria ideal que o
projeto pudesse ser resgatado, pois o nome agrega valor ao projeto.



Roberto, representante da EXPO ILHÉUS, mencionou a importância da
parceria público-privada para a projeto da avenida.



Rute Colaris, professora de Biologia, aposentada, participou do Projeto Orla,
como coordenadora, questionou a não continuidade dos projetos pelo Poder
Público, pois toda vez que muda a gestão, não há uma continuidade dos
projetos; mencionou a importância do resgaste do projeto orla para a praia da
avenida.



Marilene Lapa, arquiteta, participou do Projeto Orla , mencionou o Projeto Burle
Marx, projeto ousado para uma cidade do porte de Ilhéus, que, infelizmente,
por falta de recurso e vontade política, não houve a finalização do projeto;
mencionou a importância da parceria Município-União para o Projeto da praia
da avenida; a importância do resgaste do projeto orla e a necessidade da
participação da população e transparência do projeto; mencionou a
necessidade de um estudo conceitual sobre a orla; sugere que os vereadores
se dirijam até o executivo (Prefeitura) e peçam a revisão do Projeto Orla.



Joélia Sampaio, Superintendente do Meio Ambiente no município, mencionou
que é preciso encontrar um caminho executável, que coloque em prática o que
está previsto no projeto.



Carlos, economista, reforçou a importância da parceria público-privado, que só
assim acha que será resolvida a situação da Avenida Soares Lopes.
 A audiência pública foi finalizada pelo vereador Vinicius, às 18 h.

RELATÓRIO DA 2º AUDIÊNCIA PÚBLICA – COMISSÃO DA AVENIDA –
SETOR AMBIENTAL

Data: 03/09/2021
Local: Câmara de Vereadores- presencial e remota
Horário: 15 h


Este relatório tem o objetivo de registrar as discussões ocorridas na segunda
audiência pública, que está sendo realizada pela Comissão da Avenida Soares Lopes,
a qual foi criada com o intuito de discutir com a população o futuro da Avenida Soares
Lopes. A audiência teve início às 15 h, no dia 03 de setembro de 2021, no auditório
da Câmara de Vereadores de Ilhéus, e teve como pauta: Setor Ambiental; além da
presença do Vereador Vinícius, da Vereadora Enilda e do vereador Ivo Evangelista, a
audiência contou com a presença de vários convidados, com o intuito de falar sobre a
biodiversidade da fauna e da flora presentes na praia da avenida, e como preserválas.



O convidado Izidoro Lavigne, representante do sindicato rural de Ilhéus e da
Faculdade Madre Thaís falou sobre a importância de se manter o espaço da avenida
para o esporte, lazer, e não com construções. Deu como sugestões a contratação de
arquitetos para elaboração de um plano para aperfeiçoar o já existente Projeto Orla
da avenida.



Maria do Socorro, representante do Instituto Nossa Ilhéus, falou sobre a importância
de que o projeto da avenida seja executado de acordo com a vontade do povo; falou
sobre a importância de que toda a população ilheense seja ouvida; reforçou a ideia do
espaço da avenida seja um espaço de lazer, esporte, com área de preservação
ambiental.



Gabriel Macedo, surfista, cobrou a participação dos governantes em relação à praia
da avenida, em relação ao seu abandono; falou sobre a não acessibilidade da praia,
do seu abandono.



Reinaldo, representante do Instituto Bahia do Pontal, mencionou a importância de um
planejamento da gestão municipal em relação ao trânsito da avenida Soares Lopes.



Valérie Nicollin, da UFSB, apresentou estudo sobre a gestão de recursos hídricos para
o Rio Cachoeira; mencionou a duplicação da BR que liga Ilhéus a Itabuna e na forma

de como preservar o rio, que deve ser pensada em conjunto (tanto governantes de
Ilhéus, como os de Itabuna).


Tom, biólogo, representante do Projeto Amar, reforçou sua preocupação com a
desova das tartarugas e com a conservação da área de restinga da praia da avenida.



Cláudia Ribeiro, representante da ONG Planeta dos Bichos, falou sobre a organização
do espaço da avenida com estudos de impactos; com políticas públicas de lazer.
Solicitou um ‘olhar’ para o centro de zoonoses, que está há mais de 01 (hum) ano
fechado. Sugeriu um espaço na avenida regulamentado, que atenda todas as idades.



Diego, da Maranata, falou que o primeiro passo seria fazer um inventário da fauna e
da flora da região, e somente depois se pensar no manejo/alocação da área.



José Vitor, secretário especial do meio ambiente, informou que a sugestão técnica da
secretaria do meio ambiente é o resgate do Projeto Burle Marx; falou sobre a
importância da coleta seletiva do lixo e do Plano Municipal de saneamento Básico.



A vereadora Enilda falou sobre a importância da comissão, sobre o papel do legislativo
em ouvir toda a população e, a partir daí a criação de um relatório que servirá como
base para o executivo trabalhar e executar os projetos na praia da avenida. Mencionou
que o espaço da avenida é um espaço público, de lazer e de integração social.



A audiência pública foi finalizada com a leitura de algumas perguntas e sugestões de
participantes remotos (on line), feita pelo vereador Vinicius.
 Encerrou-se a audiência às 18 h.

RELATÓRIO DA 3º AUDIÊNCIA PÚBLICA – COMISSÃO DA AVENIDA –
AUDIÊNCIA SETORIAL ESPORTE E LAZER

Data: 10/09/2021
Local: Câmara de Vereadores- presencial e remota
Horário: 15 h


Este relatório tem o objetivo de registrar as discussões ocorridas na terceira audiência
pública, que está sendo realizada pela Comissão da Avenida Soares Lopes, a qual foi
criada com o intuito de discutir com a população o futuro da Avenida Soares Lopes. A
audiência teve início às 15 h, no dia 10 de setembro de 2021, no auditório da Câmara
de Vereadores de Ilhéus, e teve como pauta: Setorial Esporte e Lazer; além da
presença do Vereador Vinícius e da Vereadora Enilda, a audiência contou com a
presença de vários convidados/representantes esportistas, além de representantes da
secretaria de esportes da Prefeitura de Ilhéus.



O vereador Vinícius iniciou a audiência lembrando que a mesma é um espaço para
que as ideias sejam construtivas, visando um bem maior.



Os convidados Jandir e Ademar, representantes da ADEBE - Associação Desportiva
Baba de Ilhéus, que tem sua sede na avenida, reforçaram a ideia de uma avenida com
praças esportivas, urbanizadas, com áreas de lazer, organizadas, com segurança.
Pediram ainda uma maior visibilidade e drenagem para o campo da ADEBE, maior
iluminação, tratamento de esgotos, limpeza, passarelas até a praia, e lembraram que
o campo é de todos.



O convidado Carlos Augusto, representante da Associação Ilheense de Esportes
Radicais informou que, apesar de quase 20 anos de fundação, ainda há muita
dificuldade em decorrência da discriminação por parte da população em relação à
esses tipos de esportes, pois são associados à marginais; mencionou o fato da
avenida ser um espaço obsoleto, esquecido; e mesmo sendo uma área com bastante
potencial, deixou e deixa de receber eventos por não ter estrutura, pois é mal gerida
e mal cuidada.



O convidado Mestre Ramiro, representante capoeira, foi enfático em sua preocupação
com a limpeza da avenida, com os esgotos e com a segurança. Sugeriu que fossem
criados espaços físicos com banheiros, uma maior segurança e estrutura para que os

turistas e moradores de Ilhéus possam se divertir; sugeriu que também fosse um
espaço afro-cultural na avenida (casa da capoeira), com profissionais de dança.


Denival Ribeiro Quincas, gestor da Liga Ilheense de Futebol, ressaltou a necessidade
de adequação imediata da praia da avenida, para só assim se pensar em estruturála.



Jorge Lango, representante Satélite Remo de Ilhéus, também mencionou sua
preocupação com o meio ambiente, com uma habitação da avenida de forma
ordenada; pontuou sobre a limpeza, com o lixo espalhado pela avenida; sobre a
necessidade de cultura, organização, proteção do meio ambiente com o cuidado com
a restinga, com os animais (tartarugas, etc); finalizou informando que a área da
avenida é extensa, e que a administração pública pode aproveitar com inteligência
essa área, com restaurantes, casa de cultura, locais para feira, etc.



João Raimundo, representante do Clube de Regata Jorge Amado, mencionou que o
esporte, cultura e turismo são dependentes entre si; também falou da necessidade de
um centro cultural e de esportes amplo e diversificado na avenida, e da necessidade
de reativar antiga central de turismo.



Murilo Reis, diretor da Associação Futevôlei, falou sobre sua preocupação com a
iluminação do local; na possibilidade de agilizar o processo de construção de um
vestiário na área onde se localiza o futevôlei; e pontou que a avenida é uma área onde
muitas crianças, mulheres, muitas famílias, frequentam.



Rui Xavier, representante da Greenlife Performance, assessoria esportes em corrida
e caminhada e ciclismo, mencionou a dificuldade em praticar esportes na avenida; a
inacessibilidade em chegar a praia; em correr e até andar de bicicleta, pois a ciclovia
não existe mais, está inativa; mencionou ainda a falta de segurança, a
desorganização, o lixo. Sugeriu a reativação da ciclovia; escoação da água;
tratamento do esgoto para que a praia seja utilizada.



José João Rodrigues, maratonista profissional, mostrou sua preocupação com o fluxo
de veículos após a construção da nova ponte, e a velocidade com que transitam,
sendo um perigo constante para os atletas; pede um espaço na avenida para os
atletas e as pessoas que fazem atividades físicas em segurança; falou ainda sobre a
pista de ciclismo que está abandonada, com dejetos de animais, muito mato. Sugeriu
a reforma da pista de ciclismo, com a criação também de uma pista de atletismo,
garantindo, assim, a segurança das pessoas.



Tiago Raposo e Iago Moura, que estavam representando o secretário de esportes
Kaíque Souza, informaram que a secretaria está passando por um processo de
reestruturação, mas que todas as demandas estão sendo ouvidas e serão atendidas,
na medida do possível; mencionaram a importância dos espaços na avenida, com a
finalidade de absorver a todos, e com uma maior valorização do esporte na cidade.



A vereadora Enilda ressaltou o papel da Câmara, que é ouvir toda a população, em
seus segmentos e, ao final, a elaboração de um relatório, que será enviado para o
Poder Executivo, com a intenção de que este possa executar de acordo com a vontade
do povo.



A audiência pública foi finalizada com a leitura de algumas perguntas e sugestões de
participantes remotos (on line), feita pelo vereador Vinicius, que também informou
sobre a agenda das audiências públicas, que estão acontecendo todas as sextasfeiras, às 15 h, no auditório da Câmara de Vereadores.
 Encerrou-se a audiência às 18 h.

RELATÓRIO DA 4º AUDIÊNCIA PÚBLICA – COMISSÃO DA AVENIDA –
SETOR CULTURAL
Data: 17/09/2021
Local: Câmara de Vereadores- presencial e remota
Horário: 15 h
 Este relatório tem o objetivo de registrar as discussões ocorridas na quarta
audiência pública, realizada pela Comissão da Avenida Soares Lopes, que foi
criada com o intuito de discutir com a população o futuro da Avenida Soares Lopes.
A audiência teve início às 15h20min, no dia 17 de setembro de 2021, no auditório
da Câmara de Vereadores de Ilhéus, e teve como pauta: Cultura; além da presença
do Vereador Vinícius e da Vereadora Enilda, a audiência contou com a presença
de vários convidados/representantes da cultura ilheense.
 Romualdo Lisboa, presidente do Teatro Popular de Ilhéus, apresentou Projeto
Parque Cultural Aldeia das Artes (o qual vem tentando apresentar ao Poder Público
há anos, sem sucesso), que tem como objetivo fazer uma ocupação da área da
avenida a partir da economia e da cultura; um projeto com baixo impacto ambiental.
 Paulo Cidade, presidente da Academia de Letras de Ilhéus propôs um concurso
com arquitetos para projetar um espaço na avenida; sugeriu a composição de um
memorial para resgatar/divulgar momentos da história de Ilhéus.
 Gilmar Bonfim, da AMEI (Associação de Ministros Evangélicos de Ilhéus), sugeriu
um local/arena para servir como ponto de encontro de eventos evangélicos, os
quais geram renda para a cidade.
 Bianca Lavigne, setorial de dança de Ilhéus, sugeriu que o espaço da Concha
Acústica fosse um espaço cultural.
 Michel, representante da União dos Vegetais, falou que o uso do espaço público
seja feito de uma forma que beneficie as famílias; equilíbrio na utilização dos
espaços.
 Gilson Nei, representante do Conselho das Entidades Afro-culturais de Ilhéus
sugere a criação de um centro afro-cultural.
 Carlos Araújo dos Santos, representante dos Movimento Cultural dos Povos de
Terreiro, sugere um tripé de propostas ecológica, econômica e cultural, com a
preservação a área verde em integração com a cultura.
 A audiência pública foi finalizada às 18 h.

RELATÓRIO DA 5º AUDIÊNCIA PÚBLICA – COMISSÃO DA AVENIDA –
SETOR HABITACIONAL
Data: 24/09/2021
Local: Câmara de Vereadores- presencial e remota
Horário: 15 h


Este relatório tem o objetivo de registrar as discussões ocorridas na quinta audiência
pública, realizada pela Comissão da Avenida Soares Lopes, que foi criada com o
intuito de discutir com a população o futuro da Avenida Soares Lopes. A audiência
teve início às 15h, no dia 24 de setembro de 2021, no auditório da Câmara de
Vereadores de Ilhéus, e teve como pauta o setor habitacional. Além da presença do
Vereador Vinícius e da Vereadora Enilda, a audiência contou com a presença de
moradores da Avenida Soares Lopes.



Vereador Vinícius informou sobre o convênio da Câmara de Vereadores com o
Delibera Brasil.



Fernanda Império, representante da Delibera Brasil, falou sobre o projeto mini público,
que vem para complementar as consultas e audiências públicas que estão sendo
realizadas pela comissão da avenida, e explicou o funcionamento e execução.



Eder Mendonça, representante do Condomínio Anna Reis, sugeriu um sincronismo
das leis e órgãos federal/Estadual/Municipal, visando um projeto para a orla da
avenida; mencionou a ocupação do solo, e seus problemas de permeabilidade;
sugeriu um espaço de lazer/esporte/família, que haja qualidade de social e geração
de empregos; sugeriu um parque aquático e um projeto profissional de iluminação;
mencionou a importância da marca Jorge Amado, reconhecida mundialmente.



Gustavo Cunha, representante do Edifício São Jorge dos Ilhéus, falou sobre a
importância de uma praia de ‘todos’; área para esporte, lazer, contemplação da
natureza; edificações sem esconder a praia; iluminação.



Verônica sugeriu uma área para levar os animais para passear.



Gilka, síndica do Residencial Ponta Verde sugeriu criação de quiosques
padronizados, passeios com sinalizações para deficientes, parques, ciclovias.



Vereadora Enilda falou sobre o papel do legislativo, sobre a democratização da escuta
do povo.
 A audiência pública encerrou-se a audiência às 17h10min.

RELATÓRIO 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA - COMISSÃO ESPECIAL DA
AVENIDA – SETOR TURISTICO

Data: 01/10/2021
Local: Câmara de Vereadores- presencial e remota
Horário: 15 h


Este relatório tem o objetivo de registrar as discussões ocorridas na sexta audiência
pública, realizada pela Comissão da Avenida Soares Lopes, que foi criada com o
intuito de discutir com a população o futuro da Avenida Soares Lopes. A audiência
teve início às 15h, no dia 01 de Outubro de 2021, no auditório da Câmara de
Vereadores de Ilhéus, e teve como pauta o setor turístico. Além da presença do
Vereador Vinícius e da Vereadora Enilda, a audiência contou com a presença de
representantes do setor de turismo da cidade de Ilhéus.



Abertura com o vereador Vinicius.



Fabiola Paz Leme, representante Empresa Eixo 4, mencionou que a primeira coisa
que precisa ser feita é “arrumar a casa”; sugeriu trabalhar a atividade turística para ter
contato com a fauna e a flora da região; a observação dos pássaros; aproveitar a
vocação natural da cidade, e não obras e gastos grandiosos; melhoria de paisagismo
da área.



Atila, representante da Associação de Turismo de Ilhéus, mostrou sua visão
empresarial, a importância da formatação dos atrativos. Sugestão: licitação com
apresentação de projetos, onde será escolhido e executado, seguindo fielmente ao
projeto; mencionou o estacionamento, que precisa ser estruturado com urgência.



Ana Lívia, representante da Via Destino Viagens, sugeriu criação de pista de patins,
skate, espaço de lazer, espaço público preparado para os moradores da cidade;
mencionou ainda a falta de conservação dos patrimônios na cidade de Ilhéus.



Gregório, guia turístico de Ilhéus, mencionou que o turismo gera emprego e renda na
cidade; necessidade de qualificação de mão-de-obra; melhorar estradas para dar
vazão ao ecoturismo; turismo evangélico, católico, terreiros de candomblé;



Clovis

Couto

(Pizuti),

presidente

mercado

de

artesanato,

falou

sobre

a

conscientização turística; mencionou a área da avenida como uma área de lazer,

atividades culturais, pavilhão de feiras, controle e conscientização do turismo para o
povo ilheense, normatização; “artesanato materializa a cultura”.


Jurema Cintra, advogada, mencionou a preservação do patrimônio natural da avenida
como fonte de emprego e renda para a cidade; observação de pássaros, diversidade
de fauna e flora na avenida.



Socorro Mendonça, representante do Instituto Nossa Ilhéus, sugeriu a criação de um
Parque Municipal Marinho dos Ilhéus, pois existe na avenida e precisa ser utilizado a
favor da cidade e do turismo; estruturar a avenida soares Lopes para receber o turista,
com observação de pássaros, espécies de animais, preservar o ecossistema da
avenida, com trilhas, organização, pois o turismo é que vai trazer trabalho e renda
para o município de Ilhéus/ turismo regenerativo.



Vereadora Enilda falou sobre o espaço da Avenida Soares Lopes, da sua importância
para alavancar o turismo em Ilhéus; falta arrumação da casa: limpeza, organização e
iluminação pública é essencial; espaço singelo, porém bonito; reforçou o papel do
legislativo, sobre o seu papel de ouvir o povo, e fiscalizar o executivo na execução do
projeto da avenida.
 A audiência pública foi finalizada às 18 h.

RELATÓRIO 7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA - COMISSÃO ESPECIAL DA
AVENIDA – SETORIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS

Data: 07/10/2021
Local: Câmara de Vereadores - presencial e remota
Horário: 15 h
 Este relatório tem o objetivo de registrar as discussões e propostas ocorridas na 7ª
audiência pública da comissão especial da avenida que teve como pauta o como
pauta comércio e serviços. A audiência teve início às 15h, no dia 07 de outubro de
2021, no auditório da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Estavam presentes o
vereador Vinícius, presidente da comissão da avenida, o vereador Ivo,
representantes e comerciantes locais.
 O vereador Vinicius deu início a audiência explicando o objetivo da comissão e das
audiências que estão sendo realizadas, e pediu que fossem feitas construções de
pontes/parcerias. Em seguida, foi aberta a fala para os convidados.
 Luciane Bohana, representante do SEBRAE, informou que o papel do SEBRAE
nesse primeiro momento vai ser uma escuta diagnóstica: ouvir as necessidades do
público, as suas demandas, para depois oferecer as soluções/contribuir
efetivamente, seja de consultoria, capacitações ou de conteúdos empresarias.
 Libério Menezes Filho, representante da Associação Comercial e Industrial de Ilhéus,
mencionou a ocupação desordenada da praia da avenida, que traz prejuízo a
sociedade e ao município; sugeriu a urbanização da área para conforto e utilização
das pessoas; sugeriu que fossem construídas residências no espaço da Avenida
Soares Lopes, com vendas de terrenos/lotes com áreas definidas para urbanizar a
avenida, e assim gerar renda; mencionou que a ocupação do terreno da avenida
somente com áreas de lazer só vai gerar custos; finalizou reiterando que a avenida
precisa de um sistema sustentável que gere renda.
 Roberto, da Expor Ilhéus, falou sobre a história da Expor Ilhéus, que existe há 29
anos, onde tentava mostrar o que se produzia, mesclando lojistas e artesãos.
Sugeriu um espaço definitivo na avenida soares Lopes para que possa criar um
centro cultural para agregar lazer, entretenimento, gastronomia, cursos; uma
parceria público-privada.

 Peixoto, representante do American Park, mencionou que a cidade de Ilhéus possui
um cartão postal, que é a avenida, e que deve ser feito algo para se trazer turista;
sugeriu praça de alimentação e áreas de lazer, feira organizada e estruturada, e
parque de diversão, sempre com o cuidado de não ‘estragar’ a avenida.
 Carlos Alberto, gerente da UNIMED, cooperativa de trabalho médico de Ilhéus,
informou que a empresa sempre teve o sonho de participar da sociedade
efetivamente, e deu como exemplo o Projeto Vida Saudável, que existiu por 15-16
anos na cidade, com a contribuição de diversos parceiros (empresas), onde se
faziam exames gratuitos para a população, atividades físicas, palestras com tema
de saúde, o que, consequentemente, movimentava

a avenida soares Lopes;

informou que atualmente não existe mais viabilidade em manter o projeto, pois não
existe apoio; informou ainda que apresentou um projeto à prefeitura, onde faz a
demarcação do trajeto de caminhada da avenida soares Lopes, mostrando a
quilometragem que a pessoa caminhou. Lamentou que a avenida esteja
abandonada, que não exista um local para caminhada, que não exista manutenção
da área; sugeriu para o espaço da avenida restaurantes, espaços para esportes,
atividades.
 Inês, membro da Associação da Praça, representante do acarajé da Irene, sugeriu
banheiros públicos na praça; informou que a mesma que arruma a praça, faz a
limpeza, “tapa” os buracos; informou que falta estrutura na avenida, não possui
limpeza na parte da praia, acessibilidade, e que ainda existem animais peçonhentos,
etc.
 Ivan Silva (Caxeiro), trabalhador da praça da Irene, vende caldo de cana e coco,
falou sobre a importância da regularização dos trabalhadores que estão situados na
praça Castro Alves (praça da Irene).
 Marcela, representante da Cacau do Céu, mencionou que devemos cuidar da
avenida e preservá-la, pois, é o cartão postal da cidade; deve ter maior cuidado com
a iluminação, limpeza pública; sugeriu ainda uma área de esporte, lazer, serviços.
 Carlos, da UNIMED, falou sobre a biblioteca do general Osório, que poderia ser
transformada em um monumento histórico, com um centro de café, de gastronomia,
onde poderia se disponibilizar computadores, livros sobre a história de Ilhéus; um
monumento histórico ‘reformulado’, com gastronomia, o que seria muito importante
para a praça da Irene. Mencionou a necessidade da do ‘público’ e ‘privado’

trabalharem juntos, pois há empresários dispostos a ajudar; informou que a empresa
UNIMED enviou um ofício para a Prefeitura solicitando uma praça a qual pudesse
adotar.
 Jeane, do Parque Itamaraty, de forma virtual, sugeriu um projeto de um parque de
diversões permanente.
 Vereador Vinicius explicou sobre o estudo do grupo de conteúdo que está sendo
realizado com parceria do Delibera Brasil; sobre a ampla escuta pública. Encerrou a
audiência agradecendo a participação de todos.

RELATÓRIO 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO ESPECIAL DA
AVENIDA – SETOR DE MOBILIDADE E SEGURANÇA

Data: 15/10/2021
Local: Câmara de Vereadores - presencial e remota
Horário: 15 h
 Este relatório tem o objetivo de registrar as discussões e propostas ocorridas na 8ª
audiência pública da comissão especial da avenida, que teve como pauta mobilidade
e segurança. A audiência teve início às 15h, no dia 15 de outubro de 2021, no
auditório da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Estavam presentes o vereador
Vinícius, presidente da comissão da avenida, a vereadora Enilda, o vereador Ivo, o
vereador Ademir e representantes de instituições - prefeitura municipal, policiais, etc.
 O vereador Vinicius iniciou a audiência pública informando o objetivo da comissão
formada, que é a ampla escuta pública com os diversos setores da sociedade para
que, ao final, se elabore um relatório com todas as principais demandas, o qual será
enviado ao executivo. Em seguida, foi aberta a fala para os convidados.
 Major Siqueira, comandante da 68º companhia independente, comentou que a área
da Avenida é de sua responsabilidade; mencionou que a ocupação dos espaços
públicos de forma desorganizada traz uma grande problemática quanto à segurança
pública; mencionou as cidades inteligentes, e a necessidade de uma programação
estrutural envolvendo tanto o respeito ao cidadão quanto à ocupação de suas áreas
ambientais, de lazer, de moradia, comercialização, etc.; mencionou

que a

urbanização na área da avenida deve ser bem planejada para que não gere
despesas futuras para o Município, edificações que possibilitem mobilidade,
acessibilidade tanto para as pessoas quanto para a questão de segurança pública;
sugeriu uma base para a 68º companhia da polícia militar, para que se tenha acesso
a toda a área da avenida.
 Respondendo à pergunta do vereador Vinicius sobre como funciona o patrulhamento
na área da avenida, o major Siqueira mencionou a dificuldade de acesso pela areia,
pois não tem acesso para a viatura; com relação à motos e a pé, além da dificuldade,
é perigoso; na área que existem estabelecimentos, a patrulha é feita por viaturas,

além de rondas constantes; mencionou que enviou projeto para governo do Estado
solicitando quadriculo, para facilitar o patrulhamento.
 Valério, representante do SIDATRAN (Sindicato dos Agentes de Trânsito do
Município de Ilhéus), mencionou a falta de planejamento na avenida, o crescimento
desorganizado, que é um problema de toda a cidade, pois não existe um
planejamento; menciona a necessidade da atualização das legislações municipais,
para que seja possível uma melhor discussão da área da avenida. Sugeriu a criação
de um espaço para a segurança em geral, para todos os membros da segurança
pública; sugeriu também um concurso com arquitetos/engenheiros para elaboração
de projetos aproveitando o espaço da avenida.
 Rita, delegada, representante da 7ª CORPIM mencionou que é preciso melhorar toda
a estrutura para que aja um atendimento mais eficiente, pois atua em 12 cidades
integrantes. Necessário que se tenha mais delegados plantonistas, escrivães e mais
agentes para agilizar os atendimentos, pois, atualmente, só existe 1 plantonista e 1
escrivão 24 h. Sugeriu plantão exclusivo para Ilhéus, de 24 h, pois a cidade está
crescendo, sendo necessário todo o melhoramento da estrutura. Reformulação total
da segurança pública, para que a população tenha um atendimento de qualidade.
 Jonathan Souza, comunicólogo, membro do Conselho Municipal das Cidades e
coordenador do Projeto MobCidades, de mobilidades, orçamentos e direitos, fez a
leitura da mensagem da professora Perla, da UFSB, onde debate a questão da
mobilidade na área da avenida; menciona que a área da avenida não está preparada
para a mobilidade nem a pé, nem a bicicleta, pois sua calçada não existe
manutenção, há problemas de drenagem, falta de segurança; mencionou a falta de
linha de ônibus, o que também dificulta a mobilidade das pessoas na área da
avenida; sugere que o espaço da avenida seja um espaço de lazer, diversão,
acessibilidade/mobilidade para os locais.
 Jorge Moreno, representante da SUTRAN, informou sobre o projeto da ciclovia, que
é a requalificação da ciclovia da avenida, com iluminação, garantindo maior
segurança aos usuários, a revitalização da sinalização horizontal e vertical, estudo
de implementação de uma linha direta de ônibus que passa pela ponte Jorge Amado
até o terminal.

 Vereador Ademir pontuou a necessidade de uma parceria público-privada para
viabilizar/organizar o projeto para a área da avenida.
 Elvis Barbosa, representante do Coletivo de Ciclo mobilidade, sugere uma área da
avenida voltada para o lazer, com segurança, iluminação, com espaço gastronômico,
com pista que dê segurança para as pessoas caminharem; sugere a criação de uma
ilha de segurança, com uso de bicicletas para as rondas realizadas pelos policiais;
sugere que seja feito um projeto urbanístico para a praia da avenida, visando maior
aproveitamento da área – um concurso com arquitetos; menciona que a cidade não
possui nenhum atrativo de lazer para os jovens.
 Inspetor Moraes, representante da guarda municipal destacou que existe
patrulhamento preventivo na área da avenida; existência de um sistema de
monitoramento em áreas ligadas à avenida, patrulhamentos com as motos e
bicicletas; menciona a necessidade de um complexo para a segurança pública;
menciona que o espaço da avenida, para ser um espaço de integração social, é
necessário segurança, mobilidade, harmonia, pacificação social.
 Cleide Avelino da Silva, representante da Associação Beneficente dos Deficientes
Físicos, participou de forma virtual, destaca que é impossível falar de mobilidade sem
acessibilidade; que são necessários equipamentos para a acessibilidade de todos;
mencionou a dificuldade de acesso em toda a cidade; falou sobre a inacessibilidade
para as pessoas portadoras de deficiência, pois não existem nas praias nenhum local
acessível, nem banheiros acessíveis.
 Anderson Gusmão, representante da Secretaria Municipal de Ordens Públicas Setor de Salva Vidas, sugere um debate do legislativo e executivo para discutir um
projeto para urbanização da avenida, com parceria público-privada; sugere postos
elevados de observação para os salva-vidas.
 Vandilson Gomes, representante da Casa de Apoio ao Deficiente Físico de Ilhéus
(CADEF), menciona que a questão da acessibilidade, a questão de inclusão, da
participação é uma dificuldade no município de Ilhéus; fala sobre a necessidade de
um planejamento para que uma cidade seja sustentável; sugere acesso com
passarelas.
 Elenivalda, de forma virtual, representante Grupo de Apoio a Pessoas com
Deficiência de Ilhéus menciona a dificuldade das pessoas portadoras de deficiência,
na cidade de Ilhéus, e destaca a ausência de elevador na Câmara de Vereadores, o

que impossibilitou sua ida; destaca a inacessibilidade nas praias de Ilhéus e informa
sobre o Projeto de sua autoria, sobre a acessibilidade nas praias para pessoas
portadoras de deficiência.
 Vereadora Enilda destaca a responsabilidade da comissão sobre todo o processo;
que a avenida é um lugar de convergência, onde cabe todos, para lazer, para unir.

 Vereador Vinícius encerrou a audiência pública às 18h, agradecendo a
participação de todos.

RELATÓRIO 9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO ESPECIAL DA
AVENIDA – SETOR EDUCACIONAL

Data: 29/10/2021
Local: Câmara de Vereadores - presencial e remota
Horário: 9:30h
 Este relatório tem o objetivo de registrar as discussões e propostas ocorridas na 9ª
audiência pública da comissão especial da avenida, que teve como pauta como
pauta o setor educacional. A audiência teve início às 9:30h, no dia 15 de outubro
de 2021, no auditório da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Estavam presentes o
vereador Vinícius, presidente da comissão da avenida, a vereadora Enilda e
representantes de instituições escolares.
 O vereador Vinicius iniciou a audiência pública explicando sobre o objetivo da
comissão da avenida e das audiências que estão sendo realizadas. Em seguida,
foi aberta a fala para Carolina, representante do Delibera Brasil, que está na cidade
com o objetivo de recrutar pessoas para participarem do mini público sobre a
Avenida Soares Lopes.
 Carolina, representante do Delibera Brasil, fez uma breve explanação sobre o mini
público; logo em seguida foi realizado o sorteio para a escolha das pessoas que
irão compor o mini público: foram sorteados 36 números.
 Osman Nogueira, representante do Conselho de Educação, mencionou que o
espaço da praia da avenida deveria ser melhor aproveitado; sugeriu que fossem
feitos projetos com o intuito de ouvir a sociedade a respeito do espaço da avenida.
 Professor Maciel, representante do Colégio São Jorge, informou que toda água da
chuva que escoa no prédio da Receita Federal entra direto na escola São Jorge;
mencionou ainda que, depois do aterro que foi feito para ganhar espaço, na área
da avenida, formou-se um espaço mais alto que deixa um lago na proximidade da
escola; pontuou que é perigoso transitar na avenida em determinados horários;
sugeriu uma Avenida Soares Lopes mais natural possível, mais recuada para se
ter uma visão da praia, devolução da areia da praia, espaços naturais para a pratica
de esportes, ciclovias, etc.

 José, representante da escola de idiomas Yázigi, mencionou sobre a falta de
segurança na avenida, no período da noite. Sugeriu ocupação do espaço da
avenida com uma área esportiva, arborização do local, acesso para a praia,
quadras de esportes; requalificar a ciclovia que liga a zona sul a zona norte; pediu
uma maior segurança e movimentar a região a noite.
 lttana de Oliveira, professora gestão ambienta da Faculdade de Ilhéus, sugeriu mais
áreas de lazer, expandir para mais espaços, de forma popular, com acesso a toda
a sociedade; área que todos possam transitar, ações que envolvam a sociedade
como um todo; preocupação com a questão ambiental, desenvolver espaços de
lazer, ciclovias, espaços de skates, tênis, acesso à praia, espaço de educação
ambiental, como plantio de árvores, iluminação, cultura.
 Dartagnan Plínio, professor da Faculdade de Ilhéus, participou de forma virtual,
mencionou a importância de se saber o histórico legal, a questão social, a ocupação
do solo, e deu como sugestões: identificação da área, realização de audiências
públicas para verificação das necessidades/desejos/anseios da população;
concurso público para projeto urbanístico; estudo de parcerias público-privadas
para execução do projeto; implementação de concessões de uso para exploração
de atividades econômicas.
 Maria das Graças, representante da APPI, falou sobre a revitalização do espaço
com lazer, da cultura, que a população tenha um espaço de diversão; com espaço
para as crianças, espaços de esportes; espaço onde as escolas possam utilizar
para suas atividades extraclasse.
 Iara, representante do Colégio Impacto, mencionou que não existe não existe
nenhum lugar na avenida que possa ser utilizado pelos alunos.
 José Carlos, representante da Discovery Idiomas, falou sobre a falta de segurança
na área da avenida, falta de interesse do poder público na área da avenida.
 Henri, representante do Colégio Joana D’arc, sugeriu um projeto cultural, posto
policial para aumentar a segurança, revitalizar o espaço da avenida.
 Bárbara Bastos, moradora da avenida soares Lopes há 39 anos, falou sobre o
abandono da avenida; não há manutenção/preservação; que é uma das áreas mais
abandonadas, sem manutenção do poder público; não há acesso à praia;
mencionou a falta de segurança e integridade física das pessoas e alunos na
avenida com a saída da companhia de polícia que ali existia, ficando a comunidade

desprotegida;

falou

sobre

a

falta

de

iluminação

pública;

a

falta

de

acessibilidade/transporte coletivo na avenida, o que facilitaria até mesmo a
segurança, pois aumenta o fluxo de pessoas.
 José Carlos, coordenador do Centro POP e assistente social, mencionou sobre o
trabalho do centro POP com os moradores de rua; identificação da família dos
moradores de rua, mas que a maioria prefere continuar nas ruas; mencionou o
cadastro que está sendo feito dos flanelinhas da área da avenida. Mencionou que
faz um trabalho humanizado com os moradores de rua, trabalho social, de
segurança, capacitação para o trabalho.
 Professor Leandro Silva de Assis, do IFBA, sugeriu um terminal hidroviário na
Avenida; projeto da avenida soares Lopes feita das pessoas para as pessoas.
 A vereadora Enilda falou sobre o papel da câmara, em fazer o movimento de
‘escuta’ da sociedade, em democratizar o debate na sociedade, para decidir o
espaço na avenida, com um planejamento, e levar o resultado ao executivo.
 Vereador Vinícius, antes de encerrar a audiência, leu a contribuição de Jonathan
Souza, que sugeriu a construção de uma Escolinha de Jardinagem na Praia da
Avenida, e ao redor da Escolinha de Jardinagem, um Jardim Sensorial; sugeriu
ainda um Oceanário para animais marinhos de pequeno porte, para ações de
pesquisa, tratamento e educação ambiental.
 A audiência encerrou-se às 12: :10h.

RELATÓRIO 10ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO ESPECIAL DA
AVENIDA – SETOR INSTITUCIONAL

Data: 05/11/2021
Local: Câmara de Vereadores - presencial e remota
Horário: 15 h
 Este relatório tem o objetivo de registrar as discussões e propostas ocorridas na
10ª audiência pública da comissão especial da avenida, que teve como pauta como
pauta o setor institucional. A audiência teve início às 15h, no dia 05 de novembro
de 2021, no auditório da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Estavam presentes o
vereador Vinícius, presidente da comissão da avenida, a vereadora Enilda e
representantes de instituições.
 O vereador Vinicius iniciou a audiência pública explicando sobre o objetivo da
comissão da avenida e das audiências que estão sendo realizadas. Em seguida,
foi aberta a fala para os convidados.
 José Vittal, representante do Clube de Serviços Lions Clube, e também morador da
avenida, mencionou que a área da avenida deveria ser utilizada para a prática de
esportes, com a utilização da área verde e com a preservação da mesma.
 Felipe Madureira, diretor regional da Embasa, mencionou recursos para
investimento para a avenida soares Lopes; mencionou que ainda existe muito
esgoto clandestino na rede de drenagem onde desagua na praia da avenida; existe
projeto de urbanização da estação da Embasa existente na avenida, adequando
com o projeto futuro da avenida.
 Jose Lavigne, representante operacional da Embasa, informou que haverá um
estudo para coleta de esgoto assim que estiver pronto o projeto da avenida.
 Dr. Antônio Higino, juiz e diretor Fórum, falou sobre a capacidade de Ilhéus, sobre
o desenvolvimento e a importância da audiência, pois estão tratando do futuro de
Ilhéus. Vê a avenida como uma espécie de centro administrativo, com fórum,
câmara, defensoria e MP, onde o fórum estaria centralizado, com harmonização
com empreendimentos imobiliários e áreas de lazer. Falou sobre o orçamento para

construção do fórum, com a conservação do meio ambiente, preservação a área
verde/preservação ambiental.
 Vereadora Enilda falou sobre a área da avenida e sua preocupação em não a lotear;
mencionou a necessidade de se fazer um planejamento integral da área, pois não
se faz nada sem planejamento, e esse é o objetivo da comissão da avenida,
planejar a área da avenida para uma possível ocupação, incluindo toda a população
nesse debate.
 Leonardo Salles, representante da Defensoria Pública, mostrou sua preocupação
em como a urbanização vai impactar a vida dos menos favorecidos; mencionou a
visão da defensoria, que é zelar por pessoas menos favorecidas, com situação de
vulnerabilidade; mencionou que as coisas aqui em Ilhéus são feitas de qualquer
jeito, e as consequências são graves para a população mais carente; mencionou a
construção do fórum na avenida, onde a questão deve ser debatida, e a decisão
tem que vir da população ilheense; preocupação com a acessibilidade na avenida,
e que a avenida tem que ser de todo a população, de todo mundo.
 Nadia Argollo, representante GAP, mencionou a falta de segurança na avenida,
falta de acessibilidade, dificuldade de acesso a praia; sugeriu uma área de esporte,
de lazer, surf, pistas de corrida, skates; mencionou que a construção do fórum
deveria ser em local fora da avenida.
 Flávia, moradora da avenida Soares Lopes, mencionou a preocupação da
construção do fórum da avenida, pois ali é um área onde há uma convergência de
pessoas na avenida; não é um espaço pra ser ocupado com edificações; falou que
a construção da ponte já é um transtorno, pois o trânsito tornou-se um caos, sem
nenhum projeto, espaço ocupado de forma desordenada; sugeriu a área da avenida
como um espaço de lazer, onde crianças possam brincar, as pessoas passearem
com os animais; acessibilidade tanto para pessoas com deficiência quanto para
pessoas sem deficiência.
 Encerrou às 17 h

RELATÓRIO 11ª AUDIÊNCIA PÚBLICA - COMISSÃO ESPECIAL DA
AVENIDA – SETOR ORDENAMENTO LEGAL

Data: 12/11/2021
Local: Câmara de Vereadores - presencial e remota
Horário: 15 h
 Este relatório tem o objetivo de registrar as discussões e propostas ocorridas na
11ª audiência pública da comissão especial da avenida, que teve como pauta como
pauta o setor de ordenamento legal. A audiência teve início às 15h30min, no dia 12
de novembro de 2021, no auditório da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Estavam
presentes o vereador Vinícius, presidente da comissão da avenida, a vereadora
Enilda, vereador Ivo, relator da comissão, o sr. Abelardo de Jesus Filho, engenheiro
civil da SPU-BA (Secretaria do Patrimônio da União), o sr. Tales Alves Cardoso,
representante da Área Funcional de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho,
AMAST/CODEBA (Companhia das Docas da Bahia), Sr. Alcione Rios,
representante e Engenheiro Civil do CREA – Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia, Sr. Alan Carlos, representante Secretaria de Planejamento
Desenvolvimento Econômico.
 Abertura com o vereador Vinicius, às 15:30 h, explicando sobre o objetivo da
comissão da avenida e das audiências que estão sendo realizadas. Após, foram
abertas as falas aos convidados.
 Abelardo de Jesus Filho, engenheiro civil da SPU-BA (Secretaria do Patrimônio da
União), iniciou falando que a avenida Soares Lopes, toda ela, tanto os imóveis
localizados a sua esquerda, quanto o lado direito, voltado à praia, estão em terreno
da União. Trouxe a informação que a Lei 13.240/2015, em seu art. 15, dispõe que
“ficam transferidos aos municípios e ao DF os logradouros públicos pertencentes a
parcelamento do solo para fins urbanos aprovados ou regularizados pelo poder
local e registrados nos cartórios de registros de imóveis em terrenos de domínio da
União”. Como a avenida é um logradouro público, se estiver devidamente registrada
para fins urbanos em cartório de registros de imóveis, a partir da promulgação
dessa lei 13.240/2015, este logradouro, estando me área da União, passou a
integrar o domínio do município. Apesar de ser área da união, se atender aos
requisitos da lei, passa a pertencer ao município. Se os requisitos da lei não

estiverem sido atendidos, todo e qualquer tipo de intervenção em área da União
necessita de autorização pelo SPU e também da cessão dessa área para o
Município, que poderá ser de 2 tipos: cessão gratuita, se for preservado o fim
público da área onde vai acontecer a intervenção; e onerosa, se houver algum tipo
de utilização ou exploração comercial na área da União, onde a legislação prevê
licitação para seleção dos permissionários; também é necessário o devido
licenciamento ambiental por parte do órgão ambiental competente.
 Vereador Vinícius perguntou sobre a doação de uma área da avenida para o TJBA,
onde será construído o fórum; o município teria o poder de doar uma área para uma
determinada entidade? Sr. Aberlado respondeu que o Município passa a fazer a
gestão do trecho de área concedido, mas a propriedade ainda é da União, então
não se pode falar em doação com base na transferência da gestão. Continuou
respondendo que a lei 13.240/2015 fala sobre a transferência da área para o
Município, mas especificamente sobre o logradouro público que pertença a um
parcelamento de solo urbano que tenha sido aprovado ou regularizado pelo poder
local, e além disso tenha registro no cartório de registro de imóveis. Se esses
requisitos forem cumpridos, este logradouro deixou de pertencer à União e passou
a pertencer ao município, mas os demais terrenos, que não estão classificados
como logradouro público, não estão contemplados neste dispositivo legal; então é
necessário que a SPU faça a cessão formal para o município e faça a autorização
de obras no terreno da União; quando a destinação for para o uso público, da
comunidade, ela tem o caráter gratuito, e quando, nesta cessão, algumas áreas
forem utilizadas para exploração de atividade comercial, será na modalidade
onerosa.
 Vereadora Enilda perguntou se há algum pedido formal na SPU de dominialidade
da área pelo município, se há alguma tramitação de algum processo. Sr. Aberlado
respondeu que não tem conhecimento de nenhuma solicitação por parte do
município, mas que não quer dizer que não exista, e que vai consultar os registros
para verificação se há algum tipo de solicitação.
 Vereador Ivo perguntou sobre o conceito de terreno de marinha. Sr. Abelardo
respondeu que terreno de marinha é todo aquele que, no ano de 1831, começa
onde o mar acaba, ou seja, onde o mar alcançava, no ano de 1831, a partir dali,
medindo 33 metros para o interior do continente, essa faixa de terra é denominada
de terreno de marinha; também pertence a União os terrenos acrescidos de

marinha, que são aqueles medidos a partir do preamar médio do ano de 1831, mas
em direção ao mar. Mencionou que a avenida Soares Lopes possui tanto terreno
de marinha, quanto terreno acrescido de marinha.
 Sr. Tales Alves Cardoso, representante da Área Funcional de Meio Ambiente e
Segurança do Trabalho, AMAST/CODEBA (Companhia das Docas da Bahia),
realizou uma miniapresentação sobre a realidade ambiental na Avenida Soares
Lopes - Comissão Especial de Estudo relacionado a urbanização da avenida soares
Lopes, onde apresentou a área da CODEBA em Ilhéus e planos de programas
ambientais, para o porto operar sem prejuízo as legislações vigentes. A
apresentação foi enviada e será anexada ao relatório final da comissão da avenida.
 A Vereadora Enilda falou sobre o objetivo da comissão da avenida, um projeto
conceitual, ouvindo toda a população, sobre o que queremos para a avenida Soares
Lopes; espaço de convergência, em comum, debate no sentido da avenida como
um todo, pensada na totalidade. Não permitir um loteamento desorganizado do
espaço da avenida soares Lopes.
 A audiência pública encerrou às 17:27.

