
ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL 02/2021

PROMOVENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR).

DATA DA REALIZAÇÃO: 18 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 15 HORAS.

LOCAL:  AUDITÓRIO DO NOVOTEL SALVADOR HANGAR AEROPORTO,  SITUADO NA AVENIDA

LUÍS VIANA FILHO, 12 233, SÃO CRISTÓVÃO, SALVADOR-BA, CEP: 41500-3000.

OBJETO:  APRESENTAÇÃO E  DISCUSSÃO DO ESTUDO DE  IMPACTO DE  VIZINHANÇA (EIV)  E

RELATÓRIO  DE  IMPACTO  DE  VIZINHANÇA  (RIV),  CORRESPONDENTES  AO  PROJETO  DE

URBANIZAÇÃO INTEGRADA “COLINA IMPERIAL” (PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 5911000000-

34928/2019 e 5911000000- 5162/2017). COM PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO NA RUA PLÍNIO

GARCEZ DE SENA, BAIRRO DE MUSSURUNGA, SALVADOR-BA.

EDITAL: 02/2021. AVISO DE AUDIÊNCIA PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE Nº

8.114/2021, EM 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2021.

PUBLICAÇÃO EIV/RIV:  16 DE ABRIL DE 2021

I- COMPOSIÇÃO DA MESA

� Yuri  Novais  de  Brito  Cunha  –  Gerente  de  Licenciamento  Ambiental  da  Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Urbano- SEDUR;

� Carolina  Pina  Mendonça  –  Assessora  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento

Urbano -SEDUR;

� Marilda  de  Souza  Santana  –  assessora  técnica  da  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento Urbano- SEDUR;
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� José Jorge Cardoso Moura – gerente de projetos de mobilidade e acessibilidade da

Secretaria Municipal de Mobilidade SEMOB;

� Suraia Largo –  gerente de projetos de trânsito da TransSalvador;

� Rafael Rocha Lafetat –  diretor execuRvo de relações insRtucionais da MRV;

� Ivan Barreto Sardinha Filho–  gerente de desenvolvimento imobiliário da MRV;

� Carleci Sousa da Silva –  diretora da Plama;

� Carlos Mardem do Vale Passos – presidente do SINDUSCON Bahia.

II – DOS TRABALHOS

� Formação da mesa.

� Abertura  da  audiência  pelo  Presidente  e  detalhamento  dos  procedimentos  pela

assessoria.

� Apresentação do projeto pelo empreendedor e do Relatório de Impacto de Vizinhança

pela Equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos;

� Manifestação e esclarecimento de dúvidas dos cidadãos inscritos

� Réplica do Poder público municipal e empreendedor 

� Encerramento da Audiência Pública pelo presidente da sessão.

III – DAS REGRAS

� O interessado que pretenda se  manifestar na audiência  pública,  com comentários,

sugestões  e/ou  expor  suas  dúvidas  deverá  levantar  a  mão  e  solicitar  a  inscrição

perante os organizadores do evento. 

� As manifestações serão restritas às questões perRnentes ao tema, de forma que não

serão acatados eventuais pedidos que não guardem relação com o assunto.

� Os  organizadores  do  evento  deverão  chamar  pela  ordem  de  inscrição  cada

parRcipante interessado em se manifestar. O microfone será liberado e após 3 (três)
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minutos  de  manifestação  será  novamente  fechado  pelos  organizadores,  a  fim  de

garanRr o direito de manifestação da maioria ou da totalidade dos inscritos. 

� A critério do presidente da sessão, os tempos de exposições e manifestações previstos

poderão ser ampliados

� Cada parRcipante poderá se  manifestar uma única vez,  sendo possível  oportunizar

mais de uma manifestação se houver tempo suficiente para tanto.

� audiência será gravada e filmada.

� Caso ainda  existam  manifestações  sobre  o  objeto  da  audiência após  o  seu

encerramento, haverá o prazo de 5 (cinco) dias,  para que os interessados possam

enviar  as  suas  sugestões,  comentários,  opiniões  e  dúvidas,  através do  endereço

eletrônico: colinaimperial2021@gmail.com  .    As respostas aos quesRonamentos serão

encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias  úteis e serão incorporadas ao

processo de licenciamento, caso existe perRnência temáRca.

� ATA  da  audiência  será  disponibilizada  no  link

h^p://www.sucom.ba.gov.br/transparencia-sedur-eivriv/  no  prazo de até 5  (cinco)

dias úteis contados da data da realização da audiência pública.

� A duração da audiência será de três horas, podendo ser prorrogado caso o presidente

entenda necessário.

IV- DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Após a apresentação dos membros da mesa pelo cerimonialista – Sr.  Gilberto Vitória, foi

registrada a presença do senhor Augusto Vasconcelos, vereador de Salvador, bem como do

senhor João (ouvinte do Ministério Público Estadual). A audiência foi aberta e presidida pelo

Gerente  de Licenciamento Ambiental (SEDUR), Sr.  Yuri Novais de Bri+o Cunha, conforme

designação do Sr.  Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador,  tendo

convidado a Sra. Carolina Pina Mendonça (assessora) para secretariá-lo. 

YURI:  Boa  tarde  a  todos.  A  prefeitura  municipal  de  Salvador  através  da  secretaria  de

desenvolvimento urbano agradece a presença de todos. Ressaltando que a audiência pública é
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um  instrumento  de  fundamental  importância  na  parRcipação  coleRva  da  sociedade,  nas

tomadas de decisões do nosso poder público. É importante frisar que estão sendo observadas,

as normas de segurança sanitária, definidas pelo decreto 33.719 de abril de 2021, para centros

e espaços de convenções. O  EIV/RIV se encontram disponíveis no site da SEDUR municipal

desde o dia 16 de abril de 2021, e o edital de convocação dessa audiência desde o dia 20 de

setembro de 2021. Foi realizada ampla divulgação da realização da audiência pública em duas

edições  de  jornal  de  grande  circulação,  panfletos  digitais  e  através  da  rádio  comunitária,

conforme  exige  o  plano  diretor  do  nosso  município.  Essa  audiência  tem  como  objeRvo

principal apresnetar o EIV/RIV e coletar as informações, quesRonamentos, dúvidas, sugestões

e  críRcas.  Então  é  importante  que  a  gente  se  atenha  à  discussão  deste  objeto,  que  é  o

empreendimento Colina Imperial da MRV parRcipações. Ressaltar que a SEDUR e os outros

órgãos da prefeitura municipal  estão aqui para conduzir  a audiência de maneira imparcial,

para  posteriormente  incorporar  as  contribuições  que  forem perRnentes  ao  projeto.  Sedo

assim, passo a palavra para a assessora da diretoria de licenciamento, doutora Carolina Pina,

para poder explicar o roteiro da nossa audiência. Obrigado.

CAROLINA: Boa tarde a todos! Gostaria de agradecer a presença de vocês e de destacar os

procedimentos dessa audiência. Essa audiência será dividida em dois blocos. O primeiro bloco

será o bloco da apresentação do projeto, bem como do estudo de impacto de vizinhança e

relatório  de impacto  de vizinhança  pela  empresa  MRV.  No  segundo  bloco  nós teremos  a

manifestação dos interessados e também a réplica do poder público. Logo em seguida nós

vamos ter as inscrições dos parRcipantes. Como é que isso vai ser feito? Quem Rver interesse

em parRcipar deve levantar a mão, solicitar ao organizador do evento, escrever seu nome e

aguardar o momento da manifestação. A outra etapa vai ser a manifestação. A manifestação

dos parRcipantes vai ocorrer da seguinte forma. Cada parRcipante terá três minutos para falar

e somente poderá falar uma única vez. Por que uma única vez? Porque inicialmente a gente

precisa oportunizar a palavra a todos, então todo mundo precisa falar um pouco. A audiência

está sendo gravada e filmada. No prazo de até cinco dias da finalização da audiência pública

vamos  oportunizar  que  todos  se  manifestem  através  do  e-mail,  pois  o  nosso  canal  de

comunicação  não  termina  aqui,  vamos  possibilitar  que  vocês  encaminhem  as  dúvidas  e

sugestões para o e-mail  colinaimperial2021@gmail.com. A SEDUR terá o prazo de até quinze

dias úteis para responder a todos os quesRonamentos. A ata de audiência será publicada no

prazo de 5 cinco dias úteis após a realização da audiência, no site da SEDUR, no portal da
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transparência, onde já está disponibilizado também o edital do EIV/RIV. A ATA ficará disponível

para consulta A duração da audiência pública será de três horas, podendo ser prorrogada caso

o presidente entenda que é necessário. O tempo para réplica será de cinco minutos,  para

manifestações e esclarecimentos  dos pontos levantados. Então são esses os procedimentos,

conto com a ajuda de vocês, para que possamos conduzir essa audiência da melhor forma

possível, e retorno a palavra ao cerimonialista.

CERIMONIALISTA:  Obrigado.  ConRnuamos  convidando  o  senhor  Rafael  Lafetart,  diretor

execuRvo de relações insRtucionais da MRV para a sua apresentação. 

RAFAEL: Obrigado. Muito boa tarde a todos presentes aqui nessa tarde calorosa de Salvador.

Eu venho de Minas, meu nome é Rafael, eu fico na sede da empresa, e vim aqui hoje muito

respeitosamente escutá-los, escutar a demanda de vocês, aos anseios, as preocupações com

relação a  esse empreendimento que nós estamos propondo aqui  na  cidade,  no bairro de

Mussurunga.  Gostaria  só  de  ressaltar  alguns  pontos.  A MRV é  uma empresa  de 43 anos,

estamos há 13 anos aqui na Bahia construindo em diversas cidades, mais de vinte mil imóveis

entregues. Esse é um número expressivo para nossa companhia e para a sociedade que nós

atendemos,  sempre  respeitando  e  planejando  os  bairros,  os  espaços  urbanos  com  a

comunidade, com o município, com o objeRvo de atender a população que ali reside, e fazer o

empreendimento ser um grande feito para aquela região. Isso é importante deixar para vocês.

Nós vamos apresentar o empreendimento aqui hoje. A prefeitura está aqui coordenando os

trabalhos para escutar de vocês esses anseios. Esses anseios vão ser anotados para a gente

adequar se for possível o empreendimento, e com isso atender a necessidade de todos. A

equipe  que  está  aqui  é  uma  equipe  muito  especializada,  nós  estamos  estudando  esse

empreendimento há vários meses, vários anos, na verdade, que esse terreno foi adquirido em

2016. E tenho certeza que vai  ser  um sucesso para todos do entorno e  para a  cidade de

Salvador. Já de antemão dou os parabéns para o futuro desse empreendimento. Vou passar a

palavra  para  o  nosso  diretor  local  para  explicar  o  empreendimento  para  vocês.  Estou  à

disposição de todos também, muito obrigado. 

IVAN: Boa tarde a todos, eu sou o responsável pelo desenvolvimento imobiliário de Salvador.

Eu sou o Ivan Barreto. Alguns de vocês já me conhecem. Nós vamos fazer uma passagem

rápida aqui, até antes de entrar na parte técnica para que todos conheçam, entendam o que é

efeRvamente o empreendimento, o que nós estamos propondo para a região. Então, esse é

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Caminho das Árvores, Edf. Emp. Thomé de Souza • CEP: 41.820-000 

Telefone: (71) 3202-9600 Portal: www.sedur.salvador.ba.gov.br



nosso empreendimento, o Colina Imperial, é um empreendimento com 4.596 unidades, um

empreendimento que vai ter realmente, trazer um grande desenvolvimento principalmente

para toda a região de Mussurunga. É um projeto que está em tramitação na prefeitura de

Salvador  desde  2016,  estamos  escutando  a  comunidade,  fazendo  todos  os  trabalhos  de

desenvolvimento  desse  produto,  que  culminou  hoje  nessa  audiência  que  nós  estamos

realizando.  No  projeto  de  urbanização  integrada,  será  desencolvido  nãoapenas  o

empreendimento,  mas  também toda  a  infraestrutura  necessária  para  o  empreendimento,

está sendo desenvolvido um sistema viário novo, que é um grande diferencial que nós estamos

trazendo,  um segundo  canal  viário  que  interliga direto  com a  29 de março.  Então  vamos

apresentar mais detalhadamente para vocês aqui à frente.

Um empreendimento, se tratando do tamanho que ele tem da representaRvidade dele, ele vai

trazer uma grande reestruturação para todo o bairro, com novos acessos que hoje não existem

e com acesso pleno a todos, esse é um ponto muito importante. Um empreendimento possui

um acesso pela Mussurunga e um acesso pela 29 de março, de plena circulação, então ele não

tem nenhum Rpo de restrição de uso em todas as áreas comuns. Todas as áreas que estão

sendo desenvolvidas como áreas públicas são para o uso de todos, tanto as pessoas que vão

morar nos empreendimentos que estão sendo desenvolvidos como também pelos moradores

da vizinhança.  Então isso aqui  seria  o pórRco,  o que estamos chamando da referência  de

entrada pelo bairro de Mussurunga. 

Um ponto que a gente não pode deixar de destacar, principalmente no cenário atual que a

gente está vivendo é o impacto posiRvo que tem um empreendimento desse. Nós estamos

falando de quase 1.600 empregos diretos que a gente terá ao longo do empreendimento e

mais empregos indiretos que são mais aproximadamente 4.500 empregos indiretos que vão

acontecer também ao longo do empreendimento, então a gente está falando de coisa de mais

de  seis  mil  empregos  em um momento  tão  oportuno,  tão  necessário,  e  que  a  gente  vai

conseguir trazer ao longo desse desenvolvimento. 

Vamos mostrar aqui um panorama geral do que seria o empreendimento. Temos as fases,

cada empreendimento desse não vai ser implantado de uma vez, ele tem um período, em

torno de cinco anos para ser implantado, então são vários empreendimentos que nós estamos

mostrando aqui nas caracterísRcas deles, de como vai funcionar. A gente tem aqui embaixo o

que seria o acesso por Mussurunga, que dá acesso a uma grande rotatória, com todo esse

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Caminho das Árvores, Edf. Emp. Thomé de Souza • CEP: 41.820-000 

Telefone: (71) 3202-9600 Portal: www.sedur.salvador.ba.gov.br



sistema viário, com ciclovias, com toda essa interligação, até aqui embaixo, onde a gente tem a

29 de março. Então vamos detalhar um pouco mais disso à frente.

Só falando de números macro,  que a gente tem números aproximados do que está mais

detalhado no EIV, mas a gente está falando aqui de um empreendimento com área total de

328 mil metros quadrados, então é algo que tem uma relevância muito grande. 74.900 metros

quadrados só de área verde. Nesse empreendimento que vai ser implantado a gente já tem

uma área reservada de dez campos de futebol como área verde, que vai ficar lá preservado

dentro da comunidade, com uma área que não será mais mexida, então um impacto também

muito  interessante.  Áreas  insRtucionais,  esse  é  um  grande  diferencial  que  a  gente  está

apresentando, mais de 16 mil metros quadrados que a gente poderia entregar simplesmente

como áreas a serem ocupadas no futuro pela prefeitura e a gente já está nessa parceria, nessa

estruturação de negócio apresentando todas as áreas como urbanizadas, como áreas que a

comunidade  vai  poder  efeRvamente  uRlizar,  fazendo  parte  dessa  integração,  que  esse

condomínio  vai  funcionar  com uma integração com toda a  comunidade, com a vizinhança

existente.

São mais de 43 mil metros quadrados de área sendo desenvolvida de sistema viário, tem um

impacto  muito  grande  também.  O  empreendimento  em  si  tem  um  impacto  de

aproximadamente  28.800  metros  quadrados,  mais  12  mil  metros  quadrados  que  essa

interligação que a gente fala que está fazendo com a 29 de março. Então a gente está trazendo

um ganho muito grande também para essa região.

Aqui mostrando um pouco do que é o parcelamento do solo. Outro grande benedcio que está

vindo  do  empreendimento.  Quando  nós  parcelamos  o  empreendimento  já  existem  áreas

inclusive,  foi  uma  preocupação  que  nós  já  ouvimos  da  comunidade,  áreas  que  já  estão

ocupadas, que já tem algum Rpo de residência implantada nela, e nossa intenção é não mexer

nisso. Então dentro dessa implantação, além dos empreendimentos que estão feitos, todas as

áreas que estão ocupadas hoje, são as áreas que foram mapeadas e qualificadas aqui, nós

estamos transmiRndo essas áreas para a prefeitura para que a prefeitura no futuro possa fazer

a regularização fundiária dessas áreas. Então também é uma outra grande contraparRda que a

gente está deixando do empreendimento, um benedcio muito grande para quem já reside

nessas áreas. Nós não vamos reRrar ninguém local que já habita nesses terrenos. 
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Aqui mostrando algumas imagens para a gente ter noção do que estamos falando. Além de

implantação do sistema viário a gente vai entregar do jeito que está nas imagens. Com praças,

com equipamentos públicos, tudo que seria área que no final poderia ser simplesmente uma

área verde, um gramado, a gente já está entregando tudo isso com organização. Então isso

aqui  seria  a  praça  que  dá  acesso  a  Mussurunga,  a  grande  rota  que  liga  a  Mussurunga,

mostrando  aqui  seria  exatamente  a  ligação,  dá  numa grande  rótula  com parque  público,

ciclovias, passagem de pedestre em nível. Então tem toda a preocupação muito grande com

relação a quem mora, quem vai usar esses espaços. Toda uma ciclovia que interliga todo o

empreendimento, nesse final nós vamos mostrar a área insRtucional também que a gente já

está entregando urbanizada e com todo esse lazer pronto e montado.

Essas  são as  áreas públicas,  como nós pretendemos entregar.  Então todo esse projeto  na

verdade,  quando  fizemos  o  desenvolvimento  dele  já  apresentamos  todas  essas  áreas  que

estão  sendo  urbanizadas.  São  quadras,  praças,  horto,  tem  várias  áreas  que  já  vão  ser

entregues dessa forma para todos vocês. E não faz parte simplesmente do empreendimento

Colina Imperial, embora ele esteja no condomínio Colina Imperial, ele está na área insRtucional

onde todos podem ter uRlização. 

Então aqui a gente começa a ver o que seria essa urbanização, que a gente está chamando de

área  arborizada,  mobiliários,  equipamentos,  equipamentos  de  ginásRca,  parques  infanRs,

arena  de  capoeira,  quadras  esporRvas,  pomar  fruefero,  bancos  e  mesas.  Essa  é  uma das

praças, academia a céu aberto. Quadras poliesporRvas. Paradas para bicicletas também. Isso

aqui é um outro grande diferencial dentro da experiência que a MRV tem de desenvolvimento

de grandes empreendimentos que nós estamos buscando tanto a conRnuidade da existência

desse  empreendimento  como  comunidade,  dos  empreendimentos  integrados  com  a

comunidade existente. Nós temos uma área que está sendo desRnada à associação desses

condomínios. Essa área é composta por um espaço comercial de quatro lojas, no qual a ideia

nossa é que uma dessas lojas funcione como associação desse condomínio para que ele possa

ter interlocução com a vizinhança, que funcione bem todo esse discurso, e que as outras três

lojas eles possam alugar, possam uRlizar justamente para reverter em renda para que essa

associação conRnue exisRndo e que você tenha realmente uma vida comunitária, que todos

estejam integrados, que o empreendimento esteja ligado à sua vizinhança. 
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Então a associação de moradores, com espaços comerciais, estacionamentos, parque infanRl,

paraciclos, tem a imagem do parque infanRl. A MRV tem um programa chamado vizinho do

bem, que alguns de vocês já devem conhecer, que a gente mantém todo esse contato com a

comunidade,  entendendo  quais  são  as  demandas,  absorvendo  mão  de  obra,  dando

qualificação, tem todo um trabalho de relacionamento, especialmente aqui no Colina Imperial

nós  já  começamos  esse  trabalho  há  quase  dois  anos  que  a  gente  já  vem falando  com a

comunidade,  já  vem  mapeando  essas  observações,  já  vem  alinhando  junto  à  prefeitura

também todos os pontos necessários, alguns quesRonamentos que chegaram, e para ter esse

fortalecimento, ter esse discurso realmente mais próximo com a comunidade. 

Aqui a gente mostra algumas das ações que já foram feitas. São ações iniciais, na realidade,

todo o nosso processo de integração com a comunidade acontece muito mais inclusive quando

a gente está em obra, quando a gente tem efeRvamente o empreendimento acontecendo,

quando ele está sendo desenvolvido, mas aqui a gente já pode mostrar algumas ações que

foram  feitas,  que  é  essa  aproximação,  empoderamento  das  lideranças  comunitárias,

reaRvação da escola de costura, do clube das mães da Vila Verde. Lista de transmissão que a

gente ficou sempre comunicando com as pessoas que se cadastraram o que está sendo feito

com o empreendimento, dando justamente essa transparência. No momento específico que

aconteceu, as chuvas fortes do ano passado, aqueles alagamentos, a gente fez um processo de

doação  de  500  cestas  básicas  para  essas  pessoas  que  estavam  em um momento  muito

vulnerável. Então, fez parte também desse processo do vizinho do bem. Esse canal direto de

relacionamento com vizinhos, com lideranças que também a gente está construindo, e uma

doação de mudas que faz parte também do nosso processo de conscienRzação ambiental que

aconteceu no Dia da Árvore. 

Então esses são passos iniciais pré-empreendimento, como falei com vocês, muito mais desse

relacionamento acontece ao longo do empreendimento depois que a gente inicia. Aqui a gente

vai passar rapidamente um vídeo de três minutos mostrando o que a gente está pretendendo

com o empreendimento. O que seria um vídeo preliminar, são imagens prévias ainda, mas do

que seria esse empreendimento implantado. 

Esta grande área de lazer que nós estamos vendo aqui que nós estamos falando, ela vai ser

toda entregue dessa forma que a gente está vendo aqui, para uso comum de todos. Não está

restrita somente à Colina Imperial, e sim a toda a vizinhança, a qualquer pessoa que possa
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acessar  essa  região.  Hortas  comunitárias,  arenas,  quadras,  quadra  de  beach tênis,  quadra

poliesporRva, parque infanRl. Pomar fruefero. 

Esse  empreendimento  que  já  tem  um  longo  tempo  de  desenvolvimento,  de  maturação,

culmina hoje nessa apresentação, com muito cuidado, com muito carinho, pensando tanto nos

nossos clientes  como em ter  essa integração com a vizinhança,  uma integração que,  sem

dúvida, traz uma grande valorização para a região, é um empreendimento que além de estar

integrado  com  a  realidade  local,  ele  tem  uma  valorização  imobiliária,  ele  traz  um

desenvolvimento de trânsito, de lazer.  O empreendimento que  estamos trazendo para essa

região é bem diferente do que temos de uma forma geral, a gente está deixando todas essas

áreas  prontas,  então  vai  oferecer,  sem  dúvida,  várias  condições  novas  de  lazer,  de

habitabilidade, de uRlização. Já ouvimos bastante, algumas informações já chegaram para a

gente, e hoje o objeRvo é ouvir esse restante aqui para podermos dar o direcionamento final

do projeto. Então muito obrigado a todos, a gente vai passar a palavra agora para a nossa

parte técnica,  efeRvamente,  em atendimento ao  quesRonamento do EIV,  que é a doutora

Alana  responsável  por  apresentar  para  a  gente  toda  essa  explicação  técnica  do  que  foi

apresentado anteriormente nos relatórios. Obrigado. 

CERIMONIALISTA:  Antes  de  passarmos a  apresentação,  eu  gostaria  de convidar  à  mesa,  o

senhor Dilson Ribeiro de Araújo, representante do CRECI. Obrigado.

CAROLINA:  Com  licença,  eu  queria  pedir  para  que  os  cidadãos  que  desejam  apresentar

sugestões ou manifestações levantem a mão e aguardem, pois uma pessoa está responsável

por anotar todos os nomes em uma lista para a devida inscrição. Obrigada!

LANA: Boa tarde, meu nome é Lana. Eu fui a coordenadora técnica do estudo de impacto de

vizinhança. O estudo foi elaborado com uma equipe mulRdisciplinar e aqui a apresentação é

um resumo do trabalho que nós fizemos em relação a impacto de vizinhança. Já foi mostrada,

a localização do empreendimento. A principal via de acesso é a R. Prof. Plínio Garcez de Sena.

Aqui é o empreendimento, e aqui a gente tem a via de acesso para a 29 de março. O EIV é

elaborado  considerando  a  legislação,  no  caso  o  estatuto  da  cidade,  o  plano  diretor  do

município  de  Salvador  e  a  lei  de  ordenamento  e  de  ocupação  do  solo.  Quando  ele  foi

elaborado ele considerou toda essa legislação. Aqui a gente tem a área de vizinhança imediata,

e aqui nesse raio a área de vizinhança mediata. Aqui novamente a gente trata da questão das

vias de acesso, a principal via de acesso é a  R. Prof. Plínio Garcez de Sena. Será implantada
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também uma via que vai ligar Mussurunga e o empreendimento à via 29 de março, e aqui a

gente tem outras vias, Eurico da Costa CouRnho, Aliomar Baleeiro, e a própria 29 de março

que hoje é um importante eixo viário da cidade de Salvador. 

Aqui mostramos um pouco do que consideramos na vizinhança. Como se trata de urbanização

integrada sempre olhamos a estrutura já existente, mas vale lembrar que o empreendimento

vai ter sua própria estrutura. Então a R. Prof. Plínio Garcez de Sena., hoje é a principal via de

acesso, mas como a gente já  explicamos várias vezes, será implantada uma via que vai ligar a

29 de março. A extensão é de aproximadamente três quilômetros. A largura da via varia ao

longo do seu trajeto, mais próximo do empreendimento é um pouco mais estreita, nas áreas

de  movimentação ela  é  mais  larga.  Então as  dimensões  variam entre  cinco  metros  e  dez

metros, e é atendida pelo sistema de transporte público, inclusive micro-ônibus. A região já

possui drenagem pluvial e iluminação pública, e um diferencial que é a questão do transporte

público. Já está implantada a estação de transbordo de Mussurunga, e ainda mais próximo ao

empreendimento temos a estação do bairro da paz. 

Já existem unidades de saúde na região, assim como já existem unidades de educação, que

serão adequadas a depender da chegada de novos moradores ao longo de cinco anos e quem

define a melhor forma de organizar esses serviços é o poder público municipal. Aqui a gente

mostra as unidades de saúde da família que já existem na região. 

Aqui evidenciando mais uma vez o transporte público, nós temos a estação do bairro da paz, e

a estação de transbordo de Mussurunga, aqui tem tanto transporte de ônibus como do metrô.

Aqui  a  gente  mostra  o  empreendimento  está  localizado  no  bairro  de  Mussurunga,  e  na

prefeitura bairro de Itapuã. 

Aqui  a gente mostra  que o  empreendimento não possui  até  o  momento nenhum uso ou

ocupação, esse terreno já passou por um processo de supressão, anterior à MRV. Por algum

moRvo o empreendedor na época não conRnuou o projeto. E a área ficou sem uso, ficou

desocupada e também sem vegetação. Então quando foi adquirido pela MRV a supressão já

havia ocorrido, mas foi devidamente licenciada. Mas por uma série de questões não foi dado

segmento a esse empreendimento e a MRV agora quer usar essa área que de certa forma já foi

preparada para se implantar o empreendimento. 
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De acordo com o PDDU o terreno está dentro da macroárea de estruturação urbana, mas é

muito  próximo  também da  macroárea  integração  metropolitana,  por  isso  que  consta  nos

nossos  estudos  essa  análise.  Daremos  um destaque  a  macroárea  de  estruturação  urbana

justamente pelo uso que vai ser dado, ela prevê o incenRvo à parRcipação do setor privado na

produção de habitações de interesse social  que é o que se aplica ao empreendimento em

questão (Minha Casa Minha Vida). Dentro do contexto também do nosso empreendimento

que é a urbanização integrada, ou seja, não é só o loteamento, é uma urbanização integrada, é

uma ocupação ordenada do espaço em que o empreendedor oferece toda a infraestrutura.

Inserimos também aqui,  por ser vizinho,  a macroárea de integração metropolitana. Temos

hoje um espaço ocioso que não tem nenhuma uRlização. 

Agora a gente aborda um pouco da questão do projeto e a sua vizinhança, então a gente

apresentou um pouquinho da parte legal, de onde está o projeto, e agora a gente vai falar

mais especificamente do projeto e da vizinhança. Os estudos elaborados sempre seguem o que

a lei exige. O nosso eixo norteador tem que ser a legislação, então tem que ser feita uma

análise da questão da venRlação. Aqui nós já temos um terreno numa cota mais alta, então ele

mesmo é um certo  obstáculo,  mas  existem espaços que vão permiRr  que essa  venRlação

ocorra. Aqui a gente não tem o paredão, a gente tem áreas que permitem a circulação do

vento.  Então  a  venRlação  vai  ter  baixa  interferência.  Outro  item exigido  é  a  questão  da

iluminação e sombreamento. Nós temos no estudo várias pranchas mostrando no equinócio

em vários horários, então não há sombreamento nas residências vizinhas. Aqui só mostrando,

aqui é o sombreamento, então fica todo dentro do próprio empreendimento.

Aqui o horário mais críRco, quatro horas e seis horas no equinócio de primavera em setembro.

E aqui também o momento mais críRco, também não pega a área de vizinhança no horário de

quatro horas no solsecio de inverno em junho. 

Bem, depois de conhecermos o projeto, ver o que tem na vizinhança a gente parte para a

análise  do impacto  propriamente dito.  Para  simplificar  a  gente colocou aqui  um exemplo.

Como a gente faz? A gente considera a fase do projeto,  são três fases,  a fase de projeto,

quando  a  gente  faz  os  estudos,  o  empreendedor,  a  equipe  técnica,  depois  a  fase  de

implantação, quando está fazendo obra, e depois quando o empreendimento está implantado,

que a gente chama de fase de operação. Então aqui só para exemplificar, a gente considerou a

fase de projeto. Qual foi a ação de divulgação do projeto? Qual o impacto decorrente dessa
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ação? Geração de expectaRva na população. Qual a forma da gente miRgar, de minimizar ou

de  resolver  esse  impacto  tendo  uma  comunicação  efeRva  com  a  população.  Então  hoje

inclusive já tem o pessoal da MRV que desenvolve o projeto Vizinhos do bem na comunidade,

então  já  existe  todo  um processo  nesse  senRdo,  que  vai  conRnuar  ao  longo  de  todo  o

empreendimento, principalmente na fase de implantação do projeto.

Vamos simplificar um pouco a apresentação nesse ponto porque a matriz é bem extensa, para

não  ficar  cansaRvo,  então  vamos  citar  alguns  impactos  que  nós  vamos  ter  na  fase  de

implantação  do  projeto,  que  é  a  terraplanagem e  as  obras.  Aqui  teremos  a  alteração  da

paisagem urbana. 

Já houve uma alteração da paisagem lá? Já, mas quando começa a implantar e quando se tem

o empreendimento você já tem uma nova paisagem, então a gente considera esse impacto.

Aumento  da  área  impermeabilizada,  você  tem  um  terreno  desocupado,  sem  nenhuma

ocupação, então quando a gente ocupa a gente diminui a permeabilidade do terreno, ou seja,

a absorção de água. 

A medida para esses dois impactos, que é uma medida miRgadora comum é a manutenção e

preservação das áreas verdes. Então o projeto vai dar essas áreas verdes, é uma obrigação

legal, mas estamos extrapolando a obrigação legal, aumentando essa área verde, então isso

tudo contribui para a miRgação desse impacto. 

Teremos a geração de ruídos. Porque vamos ter movimentação de máquinas, movimentação

de terra. Produz ruído, então temos que quanRficar o impacto para saber como minimizar.

Geração  de  resíduos  sólidos,  pois  teremos  muitas  pessoas  trabalhando  ali.  Então  produz

também  algum  Rpo  de  resíduo.  Então  temos  os  programas  ambientais  que  devem  ser

implantados  para  minimizar  esses  impactos.  Em  relação  aos  resíduos  a  gente  tem

principalmente o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

A questão dos ruídos e parRculados aí a gente também tem algumas medidas que miRgam,

como  molhar  as  áreas  de  movimentação  de  terra,  fazer  sempre  a  obra  no  horário  que

incomode menos as pessoas, então a gente não pode fazer uma obra, óbvio, à noite. Também

o método de construção, a gente não tem bate estaca, é outro sistema de implantação, que

também já diminui a geração de ruídos. 
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Aqui nós temos ainda o incremento na oferta de empregos, principalmente na implantação, é

onde há a maior contratação de pessoas, como o Ivan já mostrou. A gente sempre tem uma

dinamização temporária  da economia.  Porque você tem um conRngente de trabalhadores,

então eles sempre movimentam o comércio local. Você tem um impacto negaRvo, que tem

muita  gente  ali  se  movimentando,  chegando  para  o  trabalho,  pode  chegar  alguma

interferência nas vias, no coRdiano das pessoas. 

Você vai ter possivelmente uma geração de tráfego nas vias, das pessoas inclusive que vão

chegar  para  trabalhar,  e  quando  a  gente  termina  o  projeto,  nós  temos  essa  questão  da

desmobilização da mão de obra. E aqui o impacto posiRvo também, que é a arrecadação fiscal,

que sempre que você tem uma obra você vai comprar produtos e serviços, e vai haver um

incremento na geração de impostos, principalmente municipal.

Aqui  algumas  medidas  miRgadores.  Sempre  há  uma  preferência  pela  mão  de  obra  local,

porque você diminui a geração de tráfego, você diminui a interferência na comunidade e você

ainda dinamiza mais a economia local porque as pessoas moram no lugar, elas compram no

lugar também. 

Outra medida interessante em relação aos ruídos é estabelecer o horário de funcionamento

das aRvidades  do  canteiro  de  obras  que  sempre  tem horários  definidos,  e  de  forma que

incomode o mínimo possível o entorno. 

Bem, aqui a gente já tem a fase de operação e ação, a ocupação dos imóveis. Então a gente

tem  um  aumento  da  densidade  populacional  na  região,  e  a  geração  de  empregos

permanentes,  porque  a  gente  tem portaria,  sempre  precisa  de  uma  emprega  domésRca,

pessoal de manutenção de jardim. Então teremos uma geração de empregos permanentes. 

Algumas formas de minimizar o impacto do adensamento populacional. Adequação do sistema

viário local, já foi colocado que vai ter uma via, que vai ligar o empreendimento à via 29 de

março, sinalização de trânsito, os lugares prioritários de travessia de pedestre. As estruturas

de lazer que vão ser disponibilizadas pelo empreendimento para a comunidade. Existem as

estruturas de lazer específicas para os condôminos, isso já diminui a pressão externa, para o

bairro.  E  nós temos aqui  as  estruturas  comunitárias  que estão fora  do condomínio  e  que

atende a comunidade. 
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Sempre  que  possível  serão  contratadas  pessoas  que  moram  próximas  para  trabalhar  no

empreendimento, cursos de capacitação, principalmente na implantação já fazem cursos de

capacitação, há uma maior possibilidade também dessas pessoas trabalharem depois que o

empreendimento esRver implantado. 

Bem,  aqui  vocês  veem que  não  coloquei  medidas.  Por  que? Porque as  medidas  aqui  são

obrigações legais, então a gente não deve considerar como uma medida maximizadora. Então

pagar imposto, todo mundo é obrigado a pagar imposto, então não posso dizer que é uma

medida maximizadora, por isso que aqui não coloquei nada. Então a gente tem aqui como

impacto posiRvo, disponibilização de unidades residenciais, a dinamização da economia local

da  região  de  Mussurunga,  com  a  chegada  de  novos  moradores  que  vão  movimentar  o

comércio local, até porque Mussurunga tem um comércio muito interessante de pequeno,

grande porte. Mussurunga tem de mercadinho a um grande supermercado. Então com certeza

vai dinamizar a economia local. 

A  valorização  imobiliária,  porque  nós  temos  uma  área  ociosa  que  tem  um  projeto  de

urbanização, com infraestrutura, bonito. Isso também contribui para valorização imobiliária do

entorno. A ocupação de uma área como essa vai impedir a ocupação desordenada. Deixa de

exisRr o risco de uma ocupação desordenada para ter um projeto de urbanização integrada

que vai oferecer toda a infraestrutura para quem vai residir no local. 

O aumento na arrecadação de impostos com destaque para o IPTU já que serão criadas novas

unidades de moraria. Nesse modelo, como eu disse a vocês, não colocamos todos os impactos,

toda a matriz, toda a descrição, mas isso está lá no EIV. Estamos mostrando aqui um exemplo

de como a gente fez a matriz de impacto. Quem quiser acessar o site da SEDUR, no portal da

transparência, vai ver na íntegra a matriz com todos os impactos e todas as medidas. 

Aqui  alguns  planos  e  programas  que  estão  previstos  durante  a  obra,  principalmente,  o

programa de controle de processos erosivos e o plano de repcuperação de áreas degradadas,

de educação ambiental para os trabalhadores, gerenciamento de resíduos sólidos, e o plano de

gerenciamento de resíduos sólidos para a construção civil, ou seja, para todos os materiais que

são  uRlizados  na  obra.  Esses  programas  são  geralmente  pré-requisito  para  qualquer

empreendimento. 
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Algumas considerações sobre o empreendimento para a gente finalizar. Vai ter regularização

fundiária  de  terceiros,  que  foi  mostrado  pelo  Ivan,  que  eles  são  vizinhos  à  área  do

empreendimento. O terreno possui uma área de 348 mil metros quadrados, que não possui

uso, e uma cidade com grande déficit habitacional, então a gente vai disponibilizar moradia em

um projeto com infraestrutura,  a implantação do empreendimento vai  disponibilizar  4.596

unidades, em atendimento a lei 146 unidades são para pessoas portadoras de necessidades

especiais.  Será financiado pelo programa de financiamento habitacional,  para pessoas com

renda de quatro a dez salários mínimos. A região já é urbanizada e com infraestrutura, ou seja,

não vai ser necessário construir uma rede de água, de esgoto, isso tem um grande custo tanto

para os cofres públicos como muitas vezes ambiental, porque você tem que movimentar terra,

fazer uma série de aRvidades de obra que impacta também o entorno, mas aqui nós já temos

implantada toda essa infraestrutura de energia elétrica, vias públicas, estação de transbordo

metroviária, já disponível, e com capacidade para absorver mais pessoas.

Lembrando que vai ser implantada uma via que vai ligar o bairro de Mussurunga à avenida 29

de março, então essa questão do sistema viário é muito importante porque o projeto vai

construir um acesso direcionando. A implantação e vendas do empreendimento será gradual,

ou seja, não vai ser entregue todo de uma vez só, será entregue ao longo de cinco anos, o que

contribui para acomodação do aumento populacional na região. Até para o planejamento do

poder público. Concluímos. 

Aqui a gente termina e, Márcio, por favor. 

CARLECI: Boa tarde a todos, eu sou Carleci, sou da empresa Plama. Estou junto com Lana, que

fez essa apresentação agora do EIV,  nós estamos acompanhando esse estudo há uns três,

quatro anos,  quero deixar  claro  para vocês que todo o EIV foi  analisado, foi  discuRdo,  foi

apresentado, revisado, nós ouvimos todas as demandas que a prefeitura dentro da análise

dela fez, e a gente corrigiu e refez e reapresentou. Acho que com a apresentação de Lana deu

para  vocês  verificarem  que  todos  os  impactos  foram  previstos,  a  gente  seguiu  toda  a

legislação, o que é previsto. Foram definidas as áreas de influência, foram realizados estudos

em cima das áreas de influência, foi avaliado o projeto em cima do terreno, qual o impacto

desse projeto para a comunidade de Mussurunga. E finalizando eu acho que vai ser um projeto

que  vai  trazer  um  ganho  para  Mussurunga,  é  um  terreno  baldio  que  tem uma  série  de

problemas, ao longo desses anos. Fizemos pesquisas,  estudos,  coletas e já nos deparamos
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com vários casos de violência.  Então essa ocupação se torna importante e eu espero que

possamos esclarecer todas as dúvidas e estamos à disposição, o que vocês quiserem, ou agora

ou depois, a gente está aqui para esclarecer. Acho que Márcio agora vai apresentar um pouco

do relatório de impacto de trânsito.

MÁRCIO: Meu nome é Márcio Barbosa, eu sou gerente de projetos da TTC. Ainda conforme a

legislação é necessário além dos estudos que foram apresentados um relatório de impacto no

trânsito. Então, como forma de complementação dos estudos é necessário um relatório de

impacto no trânsito. A contestação da associação de Mussurunga basicamente se baseou na

falta da ligação com a Avenida 29 de março, mas isso não ocorre. Existe uma ligação e ela é

totalmente aberta, como o Ivan falou. O condomínio não tem nenhum Rpo de restrição nas

portarias, e vocês vão ter uma ligação direta para o bairro e para as avenidas. Nós olhamos

todos os projetos pensados para a área. Inicialmente uma ligação que está sendo estudada da

29 com a linha viva e via metropolitana, cia, então a movimentação aqui vai ser até maior do

que por dentro do bairro. 

Nessas análises que fazemos avaliamos os anos de implantação e mais alguns anos à frente

para poder verificar qual a capacidade da via que existe hoje e como ela vai ficar nos anos de

ocupação. Aqui teremos uma distribuição, ou seja, nem todo mundo vai sair só por cima. A

ideia geral é que essa ligação vai ser maior e prioritária para acessar o bairro, pois a gente não

tem nenhum Rpo de interferência para chegar no bairro, então essa ligação apesar de ser mais

cômoda hoje, essa ligação vai ser mais livre, então a gente faz uma distribuição maior para

essa  região.  Estudamos  toda  a  parte  viária,  toda  essa  distribuição  e  não  conseguimos

idenRficar  grandes  problemas  no  trânsito,  principalmente  nessa  área,  porque  estamos

dividindo  tudo  aqui  por  baixo.  E  como foi  falado,  teremos  toda  a  parte  de  sinalização  e

distribuição dessas viagens que vão ocorrer nos próximos cinco anos, ou seja, reforçando, não

é todo o projeto de uma vez só,  são cinco anos para  serem implantados cada um desses

empreendimentos.

Então  fizemos  parte  dos  estudos  do  EIV/RIV  para  apresentar  esse  material.  Estaremos

disponíveis posteriormente para responder as perguntas.

IVAN:  Eu gostaria  de  acrescentar  só  um ponto importante tudo que foi  apresentado  pela

empresa ainda está em etapa de projeto. A MRV ainda não tem nenhum Rpo de intervenção

no terreno, não entramos no terreno, nós não fizemos nenhum Rpo de supressão dentro da
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poligonal do terreno. Então tudo que nós estamos falando aqui ainda está sob consulta à

prefeitura para que seja aprovado e seja dado sequência no empreendimento, então esse é

um ponto muito importante. E uma outra pergunta que Rnha chegado aqui sobre as áreas

ocupadas, a gente tem uma doação de quase 6%, 5.8% do terreno está sendo desRnada à

regularização destas áreas que hoje tem algum Rpo de ocupação, então isso já está previsto

dentro desse projeto.

Esses são dois pontos importantes. Não realizamos nenhum Rpo de intervenção no  nosso

terreno  e  não  existe  nenhuma  implantação  ainda,  está  totalmente  em  fase  projetual.

Obrigado. 

MÁRCIO: Em relação a úlRma imagem do slide. Esse desenho aqui está mostrando a ligação

aqui  em cima na R.  Prof.  Plínio  Garcez de Sena,  fizemos toda a  sinalização,  inclusive  essa

imagem é interessante porque no projeto inicialmente, esta ligação era mais para trás, era

nesta via, então na hora de retornar o pessoal ia ter que sair com o carro, ia ter que fazer toda

uma viagem, então a gente deslocou o viário, para deixar ele próximo ao retorno, ou seja, a

hora que você vem da avenida você tem a entrada e a saída para o empreendimento, para o

bairro. A gente consegue fazer a sinalização, as travessias, aqui aquela praça principal que tem

a entrada, então eu consigo sair e voltar para o bairro, para Mussurunga. E o pessoal que vai

para o bairro, essa rua eu não lembro agora o nome específico, mas é aquela sem saída, onde

tem o terminal de linha. Então a gente tem o final de linha e a volta, e ela hoje já funciona

como se fosse um binário, você tem um senRdo de direção, e outro. E a gente propôs naquela

pracinha uma reforma ali e uma sinalização. Aqui temos a chegada na R. Prof. Plínio Garcez de

Sena ela vai até o final, tem uma rotatória e volta. Hoje já faz isso. É que a imagem realmente

aqui não está muito boa, mas tem no projeto, tudo no relatório tem as imagens maiores. 

CERIMONIALISTA: Obrigado. Bem, senhoras e senhores, vamos passar à etapa número 4, a

manifestação e esclarecimento das dúvidas,  e eu gostaria  nesse momento de convidar  ao

palco os cidadãos e cidadãs devidamente inscritos para apresentarem as suas manifestações.

Lembrando que será concedido o tempo máximo de três minutos de fala e a princípio não será

admiRdo que uma mesma pessoa se manifeste mais de uma vez e com isso, de acordo com a

ordem de inscrição, eu gostaria nesse momento de ter em mãos a relação das pessoas que irão

falar. 
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CAROLINA: Só uma ressalva, pessoal. Inicialmente cada pessoa poderá falar uma única vez,

mas obviamente que se Rvermos tempo as pessoas poderão se manifestar mais de uma vez,

não tem problema nenhum. Estabelecemos essa regra apenas para garanRr que todos falem.

Durante  a  etapa  das  manifestações  vamos  organizar  da  seguinte  forma:  três  pessoas  se

manifestam e em seguida a prefeitura e MRV respondem aos quesRonamentos levantados e

assim por diante.

CERIMONIALISTA: Podemos começar? Eu gostaria de convidar inicialmente três pessoas que

irão se reportar, e em seguida a mesa irá comentar as três perguntas,  perfeito? Acho que

ficamos bem ordenados dessa forma, né? Assim sendo eu gostaria de convidar Maxisandro dos

Santos ConstanRno, Luciana da Silva Leal e Marlene Emília Sousa Almeida. Sim, os senhores

vão uRlizar este microfone que está aqui à minha esquerda. 

MAXISANDRO: Uma boa tarde a todos. Eu me chamo Maxisandro, morador de Mussurunga,

também tenho comércio, e uma questão que eu já vi que vocês já trouxeram para nós é sobre

a vizinhança. Eu como morador de Mussurunga, moro na comunidade chamada Colina de

Mussurunga, é uma comunidade, e eu vejo que é um pouco esquecida pelos órgãos públicos.

Recentemente teve implantação de um mercado lá, um mercado grande de nome que não vou

citar aqui, não vou fazer propaganda do mercado, que nessa localidade exisRa um campo de

futebol  onde  nós  praRcávamos  aRvidades  esporRvas.  Anteriormente  a  esse  mercado  foi

implantado um páRo do Detran, então quando esse páRo do Detran chegou lá, usurpou nossa

área de lazer e deixou a gente sem um campo de futebol e sem uma quadra e não foi passado

nada para a comunidade. Posteriormente que saiu esse páRo do Detran veio o mercado de

grande porte que todos conhecem. Então quando esse mercado chegou, ele não olhou para a

vizinhança,  não  fez  questão  de  colocar  uma  praça  de  pequeno  porte  como  a  MRV  está

propondo, não fez questão de pegar a comunidade e botar pelo menos 10% dos moradores

para trabalhar. Se você vai hoje no mercado se Rver muito é um, dois, três ou cinco pessoas

trabalhando.  Então  tem muitas  pessoas  lá,  esquecidas  pela  sociedade,  que causa  impacto

tanto de emprego quanto de violência.  Pessoas que não têm perspecRvas de vida,  que é

preciso olhar para essas pessoas, as pessoas precisam de ajuda, precisam de cursos, e eu estou

vendo que está esquecida. Eu moro lá desde 1994, há mais de trinta anos, tenho condições de

sair de lá, mas não quero sair, quero melhorias para lá, e preciso de ajuda do poder público.

Essa é minha manifestação.
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LUCIANA: Boa tarde a todos, meu nome é Luciana Leal, eu sou moradora de Mussurunga há

quarenta anos, mas hoje estou aqui como vice-presidente do conselho da subprefeitura bairro.

Que eu sou a conselheira e sou a representante do bairro de Mussurunga no conselho da

subprefeitura que representa Mussurunga. Em relação a vinda do condomínio da MRV para

Mussurunga,  já  houveram  discussões  de  mais  de  quatro  anos.  Que  nós  tomamos

conhecimento, assim como vários líderes de Mussurunga, que estão aqui, são eles: Naldinho,

Edivaldo Egídio de São Cristóvão. Estávamos sempre juntos tentando entender como seria...

como seria  a  chegada desses  novos vizinhos.  Nós  sabemos que Mussurunga  é  um bairro,

apesar de ser um conjunto habitacional existem as adjacências e ele é um bairro e a estrutura

para os moradores de Mussurunga é pobre. Nós temos escolas, mas as escolas públicas 40%,

50% recebe o bairro  da paz,  que é  um bairro  querido.  Que fica  próximo de nós,  junto  à

paralela, que nós somos os bairros da paralela. Que um outro bairro já uRliza, e nós sabemos

que esse condomínio vai uRlizar também a educação, vai uRlizar o nosso posto de saúde. Que

é precário já para a comunidade de Mussurunga. Vai usar o comércio de Mussurunga, isso

provavelmente pode causar um impacto bem grande porque lá no bairro da paz com aquele

condomínio que está atrás do bairro da paz houve um impacto dentro do bairro da paz, o

ônibus sai da estação Mussurunga, leva mais de uma hora e meia para sair de lá de dentro. Por

quê? Porque todo mundo que mora no condomínio bota os seus carros dentro do bairro da

paz, pega a estação Mussurunga, a estação do metrô, faz o que  tem que fazer, volta, pega o

seu carro e vai para o condomínio. Provavelmente isso vai acontecer em Mussurunga. Nós não

temos área para receber esse vizinho que vai pegar o seu carro, vai botar lá em Mussurunga.

Então são vários impactos. A forma como foi citada aqui, ficou muito bonita, né? Mostraram

que a R. Prof. Plínio Garcez de Sena, como nós queríamos, e como nosso querido Naldinho que

deve falar aqui sobre isso, que é uma via que nós queremos colocar a via em homenagem a

Dulce dos pobres. Que é uma via importante que vai  abrir  Mussurunga II,  para a paralela

Mussurunga II  como o  próprio  companheiro aqui  falou.  Mais  um minuRnho  só,  o próprio

companheiro aqui citou que vai haver essa ligação, isso para a gente vai ser muito importante,

agora eu quero que realmente isso aconteça.

YURI: Obrigado, dona Luciana. Pessoal, só para fazer aqui mais um alerta, o representante do

Ministério Público estadual informou que não devemos Rrar a máscara, não Rrem a máscara

nem para falar, vamos manter o protocolo corretamente. 
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YURI: Um momento antes do início da audiência foi passado o roteiro. Cada parRcipante deve

falar uma única vez e no tempo de 3 minutos. Isso não é feito para poder Rrar a palavra de

ninguém, mas sim para garanRr que todos parRcipem. Eu sei que pode parecer curto, mas faz

parte do processo democráRco ouvir todos os parRcipantes. Obrigado.

MARLENE:  Boa tarde  a  todos,  a  todas,  e  a  todes,  todo  mundo já  sabe  que  meu nome é

Marlene Emília porque já foi falado aqui. A minha intenção aqui é justamente lembrar das

questões ambientais, visto que eu sou uma ambientalista e trabalho há muito tempo nessa

área de licenciamento ambiental,  e analisando os relatórios  desenvolvidos a  este  respeito

pude perceber algumas considerações e inclusive acho que como condicionante, né? Todos

esses empreendimentos têm as condicionantes que favorecem a comunidade, circunvizinha, e

uma das considerações, se possível, né? Gostaria de pedir que as pessoas que são da área

sejam contratadas também para acompanhar este empreendimento. Visto que quando tem

esses  empreendimentos  nas  condicionantes  vocês  geralmente  alocam,  realocam  pessoas,

sublocam as  profissões.  Nas comunidades tem pessoas  de  todos os  setores  envolvidos  na

equipe mulRdisciplinar que pode acompanhar também, isso é uma das coisas. Eu percebi que

na área de APP, que adentra o empreendimento, o curso d’água vai para a comunidade. Então

eu queria saber de vocês como é que vai ser tratado isso visto que tudo que acontecer dentro

do empreendimento vai consequentemente agir lá fora na comunidade. Então, observando no

estudo  a  APP  do  recurso  hídrico  que  vai  de  dentro  para  fora,  que  aRnge  a  comunidade

também, eu queria que a gente sentasse depois para ver isso. E verificasse melhor como vai

ficar a situação da comunidade, com os dejetos, porque é uma preocupação, porque quem

mora dentro está óRmo, e tudo lindo quando apresenta. Eu trabalhei no Incra durante muitos

anos e sei muito bem o que acontece quando a gente não coloca as coisas bem esclarecidas, e

por isso que é importante a equipe mulRdisciplinar ter membros da comunidade parRcipando.

Eu  digo  isso  porque  eu  colocava  membros  dos  imóveis  rurais  onde  eu  trabalhava  para

parRcipar aRvamente.

Já  zerou  o  tempo  né?  Realmente  eu  fui  devagar.  Bem,  o  que  eu  quero  em  nome  da

comunidade é que principalmente nessa parte ambiental tudo que está ali que foi mostrado,

que eu fiquei saRsfeita, entre aspas, porque tudo que você vê, quando é apresentado, não é

realmente o que se coloca, não é realmente o que se faz, então eu queria que nós enquanto

membros da sociedade esRvéssemos mais próximos desse acompanhamento como equipe. E

quero inclusive sobre essa questão da macrofauna, da microfauna, a questão da flora, toda
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essa macrofauna que vocês colocaram no relatório. Porque nós ficamos sabendo muito depois,

até porque eu quero dizer até para a comunidade que eu cheguei depois e não sei do início

como é que foi. Então por isso eu queria ficar  por dentro disso agora, se possível. Com o

pessoal, para poder passar para a comunidade, tem eu, tem Fernanda, Fernanda é uma amiga

que é bióloga, nós somos especialistas nessa área de licenciamento ambiental e queríamos nos

incluir  mais,  estar  mais  presentes  nisso  para  poder  repassar  à  comunidade  e  ficarmos

responsáveis por essa parte.

YURI: Obrigado. 

CERIMONIALISTA: Edvaldo Egídio, Lazaro Figueiredo e Rodolfo Rodrigo.

CAROLINA:  Com  licença,  antes  de  convidar  os  próximos  a  se  manifestarem,  acho  que  é

interessante a prefeitura já se manifestar em relação aos pontos que foram levantados. A

SEDUR é o órgão responsável por analisar as licenças ambientais e ela também é responsável

por  incluir  todas  as  medidas  miRgatórias  e  compensatórias  para  determinado

empreendimento. Sendo assim, não se preocupem que durante a análise do processo serão

avaliadas todas as questões legais perRnentes, inclusive os impactos ambientais, os impactos

sociais  e  tudo  que  for  necessário  para miRgar  os  impactos,  que  a  gente  sabe que  geram

impactos  tanto  posiRvos,  quanto  negaRvos.  A  SEDUR  vai  se  comprometer  mediante  as

condicionais,  a  exigir  do  empreendedor  todas  as  medidas  necessárias  para  reduzir  esses

impactos, então fiquem tranquilos em relação a isso.

YURI: Quanto a questão aqui que dona Marly trouxe, das APPs eu gostaria de informar que nos

estudos apresentados nos processos de autorização de supressão e licenciamento ambiental,

não  haverá  intervenção  em  APP  para  execução  do  empreendimento,  e  quanto  à  sua

preocupação em relação aos resíduos sólidos, no âmbito do projeto que estamos analisando

eles  observam práRcas  de  conservação  do  solo,  manejo,  com barricadas  e  uma  série  de

medidas para poder evitar essa questão que a senhora trouxe como preocupação. 

CAROLINA: Gostaria mais uma vez de ressaltar que o processo está em análise ainda. Então

estamos aqui  para ouvir  vocês,  todas as contribuições da audiência serão incorporadas ao

processo e  serão analisadas  pelo  técnico.  Se  for  perRnente  vamos incorporar  também ao

projeto,  vamos pedir  alterações,  então podem ficar  tranquilos.  Podemos conRnuar agora?

Foram esclarecidos todos os pontos? Podemos prosseguir com as próximas manifestações?
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LANA: Foi citada a APP, então nós usamos as bases oficiais para a gente fazer a delimitação dos

recursos  hídricos,  a gente faz um estudo local  em campo, inclusive o processo já  tem um

tempo de licenciamento na prefeitura, então nós já Rvemos várias visitas técnicas, que eu me

lembre pelo menos quatro, né? Para fazer toda uma análise também em campo do que nós

apresentamos. Então nós apresentamos os estudos, e os técnicos da prefeitura também já

realizaram diversas vistorias na área. Em relação à questão dos corpos hídricos a gente tem

que lembrar que não vai haver intervenção em corpo hídrico, não vai haver intervenção em

APP, e o projeto não vai lançar esgoto de forma alguma nos corpos hídricos, porque ali vai ser

conectado à rede de esgoto da Embasa. Então só para reforçar isso, não vai se lançar esgoto, o

empreendimento não vai  lançar esgoto dentro dos corpos hídricos. Primeiro porque não é

correto, segundo não pode, isso não é permiRdo. 

LANA: Eu fiquei com uma dúvida porque no meu entendimento nós iríamos fazer em blocos de

três  perguntas  e  respostas.  Por  experiência  quando  a  gente  faz  muitas  perguntas  e  para

responder, mesmo a gente anotando às vezes a gente se perde, tanto quem perguntou quanto

quem vai  responder,  então  a  dinâmica  será  essa,  estou  certa,  pessoal?  A  dinâmica  é  a

seguinte, blocos de três perguntas, blocos de três respostas. Então nós respondemos porque

nós fizemos um bloco de três perguntas e nós viemos responder, então nós vamos a mais um

bloco de três perguntas e as respostas. Então fiquem atentos, nós temos mais três pessoas

aqui para perguntar e a gente vai respondendo, tá bom?

CERIMONIALISTA: Ok, então chamamos mais  uma vez,  Edvaldo Egídio,  Lazaro Figueiredo e

Rodolfo Rodrigo. 

EDVALDO: Boa tarde a todos, meu nome é Edvaldo Egídio, sou conselheiro comunitário aqui

do bairro de São Cristóvão e Rve o prazer de junto com as lideranças dos bairros daqui da

região do aeroporto de promover uma análise críRca do EIV/RIV que foi apresentado. E esse

RIV, esse estudo de vizinhança que formou esse relatório  de 78 páginas, eu consegui antecipar

para a SEDUR 25 páginas de pontos críRcos com relação ao impacto de vizinhança que as

comunidades do entorno terão. Não se trata de um empreendimento onde o PDDU, a lei

9.069, que é parte do estatuto da cidade, prevê que empreendimentos de grande porte tem

vinte mil metros quadrados, trata-se de empreendimento de 204 mil metros quadrados, no

caso de vinte mil metros quadrados o estudo de impacto de vizinhança deveria medir 500

metros da comunidade imediata. No caso de 204 mil, esse estudo de impacto de vizinhança
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deveria ser de 5 mil metros. E da borda do Colina Imperial até o shopping Salvador Norte dá

4.100 metros, existe um impacto grandioso nesse projeto, estão atraindo para esse local aqui,

para nossa região, vinte mil pessoas, fazendo um cálculo aqui porque o IBGE disse, é 3.3 por

família,  você mulRplica  por  4.596 unidades,  4 pessoas vai  dar  um número expressivo. Em

planejamento estratégico você não trata número baixo, trata número lá de cima, então vinte

mil pessoas que vem morar aqui. Os dados que eu fiz levantamento pelo perfil familiar nós

teremos cerca de 6.894 veículos circulando em nossa região. Um relatório de impacto que nós

colocamos  antecipadamente  na  realidade  não  vai  conseguir  ser  discuRdo  numa  audiência

pública na qual  a  gente está aqui  para fazer  uma pergunta. Não estamos aqui  para fazer

perguntas não. Nós estamos aqui para que o relatório nosso críRco que apresentamos seja

analisado.  Nós  colocamos  isso  antecipadamente.  Nessa  mesa  aqui  a  gente  está  vendo  o

exemplo do poder público ao lado da MRV, nessa mesa não tem um assento da comunidade

organizada, até porque foi dado com antecedência um relatório críRco para ser respondido.

Parece que a MRV ignora esse relatório, parece que a SEDUR ignora esse relatório, e muito

menos não se consegue imaginar que a câmara municipal tenha uma representação aqui de

conhecimento desse relatório para fazer defesa daqueles que eles dizem que representam.

Então, já zerou o tempo ali, mas quero informar que o único insRtuto que temos que contar

para ser ouvido é o Ministério Público, demos entrada no Ministério Público, espero que o

Ministério Público adote um posicionamento de firme, no senRdo de analisar corretamente

esse  relatório,  medir  os  impactos,  porque  não  pode  botar  vinte  mil  pessoas.  Esse

empreendimento é para perfil econômico que não é de pessoas da nossa região, então vai vir

para cá essas pessoas. Aí se coloca no relatório de impacto de vizinhança que aqui já tem

escolas adequadas,  que aqui já tem posto de saúde adequado, completamente conflituoso

esse  posicionamento.  Nós  temos  déficit  aqui  de  salas  de  aula,  nós  temos  déficit  de

atendimento médico, e eles dizem que já tem, uRlizou a potencialidade de Mussurunga para

qualificar o loteamento. Estudou quinhentos metros, minha gente. A cota solidariedade não

aparece aqui.  Nós temos um déficit  habitacional de quase mil  residências,  áreas de 28 mil

metros quadrados foram ocupadas por pessoas que precisaram morar e vai ser implantado

aqui um condomínio para classe média alta. Minha gente, a gente precisa refleRr melhor, não

somos contra, espero que o Ministério Público analise com calma o nosso relatório, porque

infelizmente  a  prefeitura  de  Salvador  não  está  analisando  isso,  não  está  parceira  da

comunidade, infelizmente essa é a realidade que nós temos. Muito obrigado. 
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YURI: Senhor Edvaldo, senhor Edvaldo, não é isso? Eu queria dizer que esse documento aí que

você está falando, um estudo críRco.

EDVALDO: Isso, relatório de contestação ao EIV/RIV da MRV.

YURI: Nós da SEDUR ainda não Rvemos acesso.

EDVALDO: Então aí é falha da audiência pública, até porque tem um e-mail, esse e-mail foi

colocado lá, o documento foi enviado, inclusive nós fizemos um seminário antes para discuRr

isso aqui. Fizemos um seminário, e nesse mesmo e-mail nós encaminhamos no convite para

que a SEDUR se fizesse presente, para que a MRV se fizesse presente. A MRV mandou uma

pessoa para ouvir. Anotou os dados, beleza, mas eu achava que o poder público deveria estar

presente  também,  para  nos  ouvir,  e  colocar  esse  relatório  críRco.  Não  fomos  contra  a

implantação  desse empreendimento.  Salvador  vive  num déficit  habitacional  para  todas  as

classes. Mas o PDDU, no arRgo 320 e 321 prevê que pelo menos 5% das habitações que forem

construídas  dê  como cota  de  solidariedade  para  atender  essas  pessoas  de  0  a  3  salários

mínimos, está lá previsto na lei,  eu estou vendo que a lei está sendo atropelada. Inclusive

vocês citaram aqui na mesa que as pessoas que já ocupam uma área lá do entorno ali do da

área do condomínio,  elas  vão ficar  lá.  Quer dizer,  não tem nenhuma políRca de melhoria

habitacional, de construção de novas moradias, porque também existe uma lei, a gente quer

que a lei seja cumprida, mas vamos deixar que o Ministério Público, a promotoria pegue essa

matéria, porque a gente não vê o poder público do nosso lado, a não ser que a SEDUR se

disponha com calma para a gente discuRr, olhar todos os pontos e ver as medidas miRgadoras.

A  gente  está  falando,  a  gente  tem uma  certa  revolta  em relação  ao  poder  público,  nós

sofremos com o impacto  de vizinhança do Salvador Norte Shopping,  São Cristóvão é  uma

loucura por conta do Salvador Norte Shopping, porque nenhuma medida miRgadora foi feita.

Nós sofremos com a implantação desse hangar, aqui nós temos a comunidade da adutora a

250 metros. O Salvador Norte Shopping tem 108 mil metros quadrados e nenhuma medida

miRgadora,  especialmente  na  mobilidade  urbana,  não  foi  feito.  Já  aqui  o  hangar,  cuja

comunidade está aqui  a  250 metros  nada foi  feito.  Sabe o que a  comunidade recebe? Os

esgotos daqui, porque lá é mais baixo, a rede elevatória de esgoto foi colocado lá uma estação

elevatóia, bombeamento, foi a única coisa, e fizeram lá, ou seja, a comunidade só recebeu

esgoto, e é uma dessas  comunidades que precisa  de unidades habitacionais,  porque essas
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pessoas moram em cima do rio do bispo, o rio do bispo cruza aqui, e uma vez, quase sempre

quando tem muita chuva alaga tudo.

YURI:  Senhor Edvaldo,  eu queria  só pedir  ao  senhor que a gente possa se ater  a esse ao

empreendimento Colina Imperial da MRV.

EDVALDO:  Perfeito,  foi  tudo  bonito,  igualmente  o  projeto  da  JCPM,  do  Salvador  Norte

Shopping,  o projeto do hangar,  foi  tudo bonito como vocês mostraram aqui,  mas de fato

medida miRgadora não aconteceu, e não é com distribuição de cesta básica, gente, pelo amor

de Deus, a gente precisa fazer uma análise técnica da implantação, das problemáRcas que

estão acontecendo, pontuar e procurar resolver. 

YURI: Senhor Edvaldo, por favor, amigo, vamos respeitar para que as outras pessoas falem e a

gente possa ouvir todos, certo?

EDVALDO: Muito obrigado pela atenção. 

YURI: Por favor, amigo. 

LAZARO: Meu nome é Lazaro, sou também parte do conselho morador de São Cristóvão. Não

estou de pijama, mas é porque eu saí do hospital e vim diretamente para a audiência pública.

Uma  das  preocupações,  senhor  Rafael  Lazera,  não  é  isso?  Lafetat?  Da  MRV.  Veja  bem,

enquanto nós estamos em uma audiência pública, e a preocupação dessa comunidade que

aqui hoje se encontra não é algo que se deve esquecer, mas estamos aqui porque as vidas que

moram nessa região vão ser afetadas, então nós estamos aqui para defender isso. Não somos

lideranças somente, mas somos pessoas preocupadas com o futuro de nosso bairro e de nossa

gente.  Vai  ser  implantado,  até  o  próprio  nome  diz,  um  império,esse  império  precisa  ser

pensado junto com esta comunidade, que aqui já habita, e não aqueles que vão ainda habitar,

então essa liderança precisa sim estar aqui hoje, não só a liderança, mas a comunidade em

peso.  A gente ia  trazer  para cá toda a comunidade,  mas achamos adequado que viessem

apenas as lideranças, mas nós íamos colocar na frente hoje desse hangar mais de mil pessoas

para estar aqui, mas sabíamos que poucos conseguiriam falar, então nós viemos em nome

desta comunidade que não é pequena, mas é uma comunidade que luta pelos seus ideais e

pelos  seus  direitos.  Temos  pessoas  qualificadas  dentro  da  comunidade,  nós  temos

enfermeiros, biólogos, advogados, assistentes sociais, e que estão preocupados com a situação

do que está vindo para a gente. Para a gente entre aspas, porque vai estar junto com os nossos
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filhos, com os nossos netos, eles vão se relacionar e como será esse convívio deste império

com o gueto? E aí a gente se preocupa em todas as situações. A saúde, os animais que estão

sendo banidos destas áreas que foram desmatadas, aonde estão? Aí eu pergunto. Qual foi a

preocupação que a MRV teve com esses animais que apareceram nas nossas residências de

Mussurunga?  Jacaré,  cobra,  estão  indo  para  dentro  das  residências.E  aí  a  gente  fica

preocupado, não somente com isso, mas com o convívio do que está acontecendo. Nós temos

um projeto que é uma questão que organiza as comunidades que são os agentes comunitários

de saúde e o agente de combate às endemias que trata da questão da virose, e aí a gente volta

a perguntar a questão da saúde, vai ter um impacto de saúde para o nosso bairro? Vai, em

toda a região, nós temos uma grande cobrança em cima do governo municipal do que nós

estamos vivendo, já concluo já, sobre a questão da saúde, sobre a questão da habitação, e a

gente não vê nada ser feito pelo poder público municipal, e aí a gente começa aqui o que a

gente acabou de  cobrar.  Sentou-se toda a mesa,  mas quem realmente  interessa  para ser

sentado na mesa para defender a nossa comunidade não foi sentado, a nossa liderança de

bairro. Então que no momento em que  se preocuparem em fazer não só o empreendimento,

mas que se sentem com aqueles que vão receber o empreendimento, serão recepcionados?

Serão, mas serão também quesRonados e vigiados o tempo todo pelas lideranças do bairro.

Obrigado.

RODOLFO:  Boa  tarde,  senhoras  e  senhores,  boa  tarde  a  mesa,  boa  tarde  a  presença  do

Ministério Público,  de todas as  lideranças  presentes  aqui,  meu nome é Rodolfo,  eu sou o

presidente  do  conselho  distrital  de  saúde,  é  uma  organização  governamental  sem  fins

lucraRvos, está lotada dentro da secretaria municipal de saúde e a gente pôde observar hoje

aqui nessa audiência pública a ausência do sistema único de saúde em relação à construção do

Colina Imperial, em relação ao novo empreendimento e um dos maiores empreendimentos da

nossa capital municipal de Salvador, que será feito dentro do bairro de Mussurunga, e que terá

impacto em toda a nossa poligonal. Nós temos dentro de Mussurunga hoje segundo o IBGE

cerca de 70 mil habitantes, contando com as suas sublocalidades, colina de Mussurunga, que

fica atrás do supermercado Assaí, Vila Verde, a rua da adutora, que é o final daqui onde o

colega  falou  para  a  gente  que  fica  no  final  de  Mussurunga,  temos  a  quarta  etapa  de

Mussurunga, temos o recanto Bela Vista que fica atrás do anRgo almoxarifado do Estado, e nós

não ouvimos aqui momento nenhum se falar no impacto que terá no sistema único de saúde

dentro da nossa comunidade.  Eu represento o setor  epidemiológico  do distrito de Itapuã,
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represento os agentes de saúde deste distrito, que pega ali na poligonal de Mussurunga e vai

até a entrada da divisa de Simões Filho, são eles que farão o cadastro dessas pessoas que

chegarão  recente  na  nossa  comunidade.  Nós  precisamos  entender  da  MRV,  precisamos

entender, a comunidade precisa na verdade de um retorno dentro desse sistema único de

saúde, porque causará um impacto gigantesco, e a gente precisaria desse estudo para mostrar,

na  verdade,  à  população de que  forma funcionaria,  até  mesmo nós  Rvemos um exemplo

recentemente agora com covid, onde não Rveram discriminação de pessoas de alto ou médio

ou  pequeno  porte  dentro  do  sistema  financeiro,  as  pessoas  foram igualadas,  elas  foram

colocadas como seres humanos, não Rnha rico pobre, não Rnha alto, pequeno, baixo, gordo,

ou magro, ali Rnha pessoas, e a gente lutando para cuidar dessas vidas, e isso foi um exemplo

para toda a população do nosso país, isso foi um exemplo para a capital municipal de Salvador,

isso foi um exemplo para os nossos bairros. Tivemos que abrir os nossos olhos, olhar para os

nossos amigos, olhar para os nossos entes queridos, os país e mães que não falavam com seus

filhos, os primos que não falavam com seus irmãos, e nós precisamos se juntar nessa guerra do

sistema único de saúde. Então fica aí a dica para o sistema da MRV, eu faço quesRonamento

porque cheguei aqui como presidente do conselho, em momento nenhum ouvi falar sobre

saúde. Eu ouvi falar sobre infraestrutura, eu ouvi falar sobre desobstrução de obras para o

transporte, eu ouvi falar sobre outras coisas, mas eu não vi falar sobre o sistema único de

saúde e de que forma a MRV pretende junto com a secretaria municipal de saúde de Salvador

conduzir  essa ação e  essa construção macro que será dentro  de Mussurunga,  até mesmo

porque aumentará o número populacional, nós precisamos de policlínicas, precisamos de UPA,

não se pode fazer mais UPAs dentro da nossa poligonal porque só é permiRdo duas UPAS por

cada poligonal, temos uma unidade mista de saúde no bairro da paz, podemos sim ter uma

unidade mista que é um PA, pronto atendimento 24h, então nós queremos entender nessa

área  de  saúde  de  que  forma  será  conduzido  junto  com a  MRV o  Colina  Imperial.  Muito

obrigado a todos. 

CAROLINA:  Bom,  em  primeiro  lugar,  em  relação  à  pontuação  do  senhor  Edvaldo,  ele

quesRonou se a prefeitura fez a análise da contestação do EIV/RIV.  A prefeitura ainda não

analisou esse documento, mas ele será anexado ao processo, nós vamos avaliar e realmente a

prefeitura precisa de um prazo para análise. A audiência é importante para colher todas as

informações e  será feita  uma análise  única,  tanto  o documento que  vocês encaminharam

quanto de todos os levantamentos feitos na audiência, tudo isso será analisado no processo de

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Caminho das Árvores, Edf. Emp. Thomé de Souza • CEP: 41.820-000 

Telefone: (71) 3202-9600 Portal: www.sedur.salvador.ba.gov.br



licenciamento. Em relação ao que o senhor Lazaro pontuou, que está tendo desmatamento,

com fuga  de  fauna  para  as  residências,  isso  não procede  porque  a  MRV não começou o

empreendimento, pessoal. O processo está em análise, a autorização de supressão não saiu, a

licença ambiental não saiu, e a licença de construção muito menos. A SEDUR não deu ainda um

parecer  definiRvo  em  relação  à  implantação  do  empreendimento.  Perdão,  a  licença  de

implantação ambiental, não saiu, mas a licença prévia de localização foi emiRda. Em relação ao

quesRonamento do senhor Rodolfo. Ele pontuou sobre o sistema de saúde ali na comunidade,

eu não sou dessa área, peço até que Marilda (técnica da SEDUR) me ajude em relação a esse

quesRonamento, mas sabemos que toda a urbanização integrada é obrigada por lei a doar

áreas para a prefeitura para que a prefeitura implante ali escolas, unidades de saúde, então

certamente  nesse  empreendimento  como  em  todas  as  urbanizações  integradas  isso  vai

ocorrer. Marilda, você quer pontuar alguma coisa?

MARILDA:  Boa  tarde,  faz  parte  da  análise  da  solicitação  de  implantação  de  um

empreendimento  desse  porte  atender  a  parte  da  legislação  municipal  onde  o

empreendimento  tem que  doar  uma  área  de terreno para a  implantação,  exatamente de

equipamentos públicos para atender aquela comunidade. Está dentro do projeto, isso vai ser

analisado. Existe de acordo com a lei um percentual em cima da área do terreno, e essas áreas

vão ficar disponíveis para que após a implantação do empreendimento a prefeitura implante

com os equipamentos necessários para aquela comunidade, inclusive equipamento de saúde.

O senhor Edvaldo, perdão, senhor Rodolfo, ele colocou que vocês já possuem duas unidades

de saúde, né? Qual outro Rpo de unidade de saúde que poderá ser implantado será de acordo

com a legislação para atender exatamente a população local, o tamanho da população local,

isso está sendo analisado e vai ser exigido com base na lei, a parRr do momento em po terreno

esRver legalmente disponível para a prefeitura.

CERIMONIALISTA: Alguma outra consideração? Não? Ok.  Então eu gostaria  de convidar  os

senhores Robson Souza, Naldinho, e José Luís Vitor. José Luís Vitor. O senhor José Luís Vitor

não está? Muito bem, senhores, a fala é dos senhores. 

ROBSON: Mais uma vez boa tarde a todos e a todas, considerando as mulheres. Em primeiro

lugar você pode ver como o prato  já vem preparado, né? Para a comunidade, isso é um prato

que segundo as narraRvas aqui, que prefeitura esteve lá juntamente com a MRV, e não vi

nenhum  momento  liderança  nenhuma  aqui  dizer  que  sentou  junto  com a  MRV.  Beleza?
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Gostaria  de  dizer  à  prefeitura  de  Salvador,  a  narraRva,  a  boa  fala  da  nossa  amiga

representando a SEDUR, que a senhora falou da área ambiental, mas o maior crime comeRdo

pela a SEDUR foi aí a paralela onde essa desmatação, certo? Essa destruição em massa que

teve organizado pela a empresa e a própria SEDUR que deu um alvará desse desmatamento

sem ouvir  a comunidade,  sabe por que estou falando isso? Porque eu sou um voluntário,

gostaria com todo orgulho, certo? Das escrituras da URBIS, certo? Estou falando por a URBIS,

que é o dono das áreas, e exatamente essa empresa com documento, né? De escritura, foi lá,

na SEDUR e a SEDUR liberou. Não viu esse órgão nenhum momento da SEDUR ir lá para ver o

que estava acontecendo. As meninas estão aí em televisão e tudo, mas vocês não apareceram.

Isso foi uma irresponsabilidade, Mussurunga, meu amigo, não é favela, tá? Mussurunga foi um

conjunto habitacional para os funcionários  públicos e os demais que estão ocupando, que

precisou, beleza? Então vocês têm que respeitar, tá? E aí a SEDUR não sabia disso não? Aí

foram os meus amigos companheiros para a SEDUR, aí o secretario, nosso amigo, camarada,

me diz assim, eu só tenho dez minutos para ouvir vocês, só isso, e a gente é o quê? Não é

comunidade? Mas a empresa, né? Com os seus lucros, né? Como está acontecendo, o grande

negócio, né? E não se esqueça que vocês são funcionários públicos e eu também sou, nós

pagamos  a  vocês,  pagamos ao  secretário,  pagamos  ao  prefeito,  e  ao  próprio  Bruno  Reis,

grande amigo, conheço muito, esteve em Mussurunga inaugurando praça, isso é o praxe, né?

Inaugurar praça é beleza, desenvolvimento para Mussurunga e outros nada, porque nós somos

favela,  estamos  acostumados,  minhas  considerações  finais,  estou  ligado,  já  deu  os  três

minutos, mas estou ligado, estou ligado, eu cheguei em Mussurunga em 79, e vou dar um

recado para a MRV, vocês dizem que compraram esse terreno, beleza? Vocês só estão ouvindo

a prefeitura, mas vocês precisam ouvir o Estado, vocês precisam ter uma reunião com a URBIS,

foi passado para quem? Para a Janine, não é Janine o nome dela? Vou citar. Vocês precisam ir

ver se aquele terreno que vocês dizem que compraram, que está tudo legal, se não tem parte

com a URBIS, ok? Estou dando o recado, se o senhor quiser eu boto de cara com o presidente

porque  o  senhor  tem  que  ouvir  para  não  acontecer  essa  desmatação  ilegal,  que  a

documentação dessa empresa não corresponde à verdade, está na jusRça, a URBIS já ganhou,

já pediu reintegração de posse, teve sim, a SEDUR, senhor secretário da SEDUR que eu queria

que ele esRvesse aqui, ele recebeu a noRficação do oficial de jusRça e ele não cumpriu, fez

vista grossa, e vai fazer na MRV e a MRV pode estar no buraco de tatu, você sabe que aquele

buraco de tatu, o senhor está ouvindo, que cava, o senhor procure ver o Estado, e outra coisa,

parceria com a prefeitura, prefeitura só tem o ordamento do solo, o que ela falou aí a URBS
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sim, vai dar uma parte sim para a prefeitura, certo? Eu estou falando isso com autoridade, eu

estou cansado disso, de ouvir essa narraRva, ela não tem nada a ver com isso não porque ela

tem que ficar já vem aquele prato pronto, porque o secretário não apareceu. Meus senhores,

meus senhores, dono do mundo, respeita, e outra coisa, Naldinho, você perdeu muito tempo.

Sabe que essa cesta básica está rolando aí? Porque dona Janine ela tem que respeitar, estou

dizendo  para  o  senhor  ouvir,  ela  deu  uma  cesta  básica,  depois  ela  disse,  vou sair  dessa

comunidade porque eles estão brigando por causa de cesta básica. Respeita rapaz, eu tenho

meu salário,  você sabe o que eu faço no final  do mês? Eu com o meu salário estou aqui

desmerecendo, eu compro cesta básica e dou o que preciso no momento com o meu dinheiro,

então ela não pense que ela está lidando com qualquer Zé mané não. E o senhor que é o

diretor, se eu não me engano, da MRV, fica aí fazendo parceria com a prefeitura, estou vendo

dizendo que vai fazer mil maravilhas, nem o senhor procurou ter uma reunião com o Estado.

Ministério Público, meu senhor que está lá no canto, o senhor não soube dessa desmatação

que teve não? O Ministério Público o pessoal está aí, que vai falar, foi para lá e o Ministério

Público em nenhum momento acionou a prefeitura ou a SEDUR, então a SEDUR não é inocente

eu preciso  terminar  minha consideração,  eu preciso  terminar  minhas  considerações finais,

você vai deixar?

YURI: Não, eu entendo, mas está sendo um pouco injusto com os demais, né? E os próximos

que virão também merecem ser ouvidos.

ROBSON: Não, espera aí, eu vou deixar, meu amigo. Sua narraRva vai ser sempre nessa defesa,

vocês da SEDUR foi irregular com a Mussurunga, e a MRV que está aí ouvindo, para concluir,

viu parceiro, para concluir, porque eu venho de um sistema há muito tempo, não vim nadando

na praia não, vim na luta, então eu espero que a SEDUR, inclusive cadê aquele doutor, esse

menino, o senhor pegue esse projeto, já que ele, senhor Arivaldo, que ele disse que não tem, o

senhor protocola aí, manda ele assinar e ele já leva para a SEDUR para não ficar negócio de

venha depois, já entrega ele em mãos, em mãos, e manda ele assinar na presença de todo

mundo desse projeto, bota aí na mão dele, bota na mão dele. Muito obrigado. 

YURI: Obrigado. 

ROBSON: Você não pode me interromper, já estou concluindo, muito obrigado, eu estou para

falar não é para você não que você é funcionário da prefeitura. Eu tenho que falar com meus

companheiros que tão aqui, mãe de família, pai de família, muito obrigado a vocês, que estão
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lutando, lutando para que a gente mude essa visão desse pessoal. Muito obrigado a todos,

vamos seguir em frente com força total. 

CAROLINA: Pessoal, eu queria pedir para vocês se manifestarem sobre o empreendimento da

MRV. Essa audiência pública é para discuRr o EIV/RIV do empreendimento “Colina Imperial” da

MRV. Gostaria de registrar que a audiência está sendo gravada e nesse momento estamos

recebendo  a  contestação  ao  EIV/RIV  elaborado  pela  comunidade  de  Mussurunga.  O

recebimento do documento vai constar em ATA, fiquem tranquilos!

NALDINHO: Meus amigos, minhas amigas, bom dia, aliás não, boa tarde, eu queria deixar bem

claro que as comunidades de Mussurunga, Vila Verde, Alto da Cajá, Recanto Bela Vista, São

Cristóvão, parque São Cristóvão, todos nós somos a favor do empreendimento Colina Imperial,

mas  nós  somos  contra  a  maneira  que  a  prefeitura  e  a  MRV  está  nos  tratando.  Com

desrespeito, com falta de parceria, essas comunidades que eu citei aqui merecem respeito,

nós  somos  cidadãos,  nós  pagamos  nossos  impostos.  Aqui  foi  lançado  o  projeto,  belos

discursos, mas as comunidades não foram ouvidas. Eu não ouvi nenhum dos técnicos que aqui

se apresentaram em reuniões com as lideranças comunitárias, a maioria aqui eu desconheço,

essa banda de cá eu desconheço todo mundo. Eu queria saber o que vocês estão fazendo aqui.

Eu  não  entendo.  Estou  vendo  sim  a  galera  toda  de  Mussurunga,  os  representantes,  as

lideranças comunitárias, certo? Porque somos nós que vamos conviver com a MRV, né? Eu não

sei  nem  se  eu  estarei  aqui  daqui  cinco  anos,  estou  com  62  anos,  mas  eu  acho  que  a

comunidade merece respeito. Eu acho que tem que sentar e tem que haver várias audiências

iguais a estas. Eu queria falar inclusive com o Ivan Barreto, uma pessoa que eu respeito muito,

mas ele deveria abrir a MRV para as comunidades de Mussurunga, para a comunidade de São

Cristóvão, parque São Cristóvão, Recanto Bela Vista, Alto da Cajá e adjacências, gente. Acabou

esse tempo, não vão chegar na nossa comunidade, MRV não vai fazer da nossa comunidade o

quintal da MRV. Certo? Serão vinte mil pessoas, mais de sete mil  veículos, serão impactos

ambientais, na área de educação, saúde, segurança pública, principalmente. Educação, lazer,

nós  precisamos  de  vias  de  acesso  independente  da  pista  que  a  MRV  vai  construir,  nós

precisamos que seja construída avenida Santa Dulce dos Pobres. Nós temos que levar essa

discussão aqui para assembleia legislaRva, para a câmara de vereadores discuRr, uma cidade

que vai ser feita e realizada e construída dentro de uma cidade, gente. Isso não é brincadeira

não, isso é coisa séria.  Isso vai  impactar nas nossas vidas,  na educação, no transporte,  na

segurança pública, quando se fala aí em ter uma área reservada, eu discordo, essa área ela
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tem  que  ser  construída,  entregue  ao  poder  público,  uma  base  comunitária  entregue  a

quadragésima nona companhia de polícia aqui da região. Uma policlínica entregue ao governo

do Estado, gente. São milhões e mais milhões que serão invesRdos pela própria MRV pelo

governo do Estado, aqui é o mapa onde as comunidades necessitam de uma via de acesso

chamada Santa Dulce  dos Pobres,  que  vai  ligar  o  setor  e  o setor  J  à  avenida  paralela.  O

complexo viário de Mussurunga que vai trazer desenvolvimento para as comunidades locais.

Tem uma senhorzinha ali  chamada dona Suzelucia,  ela vai  ocupar aqui  e vai  falar  sobre a

comunidade  dela,  onde  as  pessoas  hoje  convivem com fossas  dentro  de  casa,  isso  é  um

absurdo, gente. Falta de saneamento básico. E cadê os técnicos da MRV? Cadê os técnicos da

prefeitura que não nos ouviram, que eu não sei nem quem são? Então eu acho que tem que

sair daqui uma comissão de educação, de saúde, de transporte, de segurança pública, não é

isso, Edvaldo? Certo? E as comunidades, gente, precisam ser ouvidas. Nós estamos vivendo um

novo tempo.  Vocês não imaginam.  Quando vocês convidam alguém para parRcipar  de um

evento de vocês em um espaço de cem pessoas, vocês não podem botar mil pessoas, vocês só

podem botar cem pessoas. E como é que vem um condomínio,  um mega condomínio das

empresas mais competentes do país, quem sabe até do mundo, em trazer essas ações para as

comunidades sem que as comunidades sejam ouvidas? Eu acho, Ivan, que está na hora da

MRV abrir as portas, negociar com as lideranças comunitárias, negociar com a comunidade de

Vila Verde, que dentro desse projeto diz que a comunidade de Vila Verde é uma comunidade

formada por meliantes, que a comunidade de Vila Verde é uma comunidade formada por

bandidos.  E  que  a  comunidade  de  Vila  Verde  Mussurunga  é  uma  comunidade  de  fuga.

Bandidos tem em qualquer lugar,  será que aqui  não tem bandido ou todo mundo aqui  é

honesto? Então as pessoas merecem respeito. MRV tem que rever, tem que se reunir com as

comunidades,  Edvaldo,  você que  é  uma  das  pessoas mais  ilustres  e  capacitadas  da  nossa

região,  você  foi  criado  nessa  região  e  você  sabe  muito  bem  as  necessidades  que  as

comunidades de Mussurunga, São Cristóvão, bairro da Paz, Recanto Bela Vista, Alto da Cajá,

Vila Verde, jardim Vila Verde necessitam. Meus senhores e minhas senhoras, a pandemia está

aí, bateu na nossa porta. Levou muitos entes queridos nossos. E chegou o momento de nós

termos uma reflexão, nos unirmos, nós precisamos nos respeitar, nós precisamos de melhorias

e  de  uma  qualidade  de  vida  para  os  moradores  de  Mussurunga.  Mussurunga  é  favela,

Mussurunga é gueto, mas Mussurunga não pode, o pouco que tem, distribuir com a MRV. A

MRV tem que construir uma nova cidade com hospitais, com clínicas, com bases comunitárias,

com a via de acesso Santa Dulce dos Pobres e muito mais melhoramentos. Cabe à prefeitura
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dividir essas responsabilidades com a MRV e trazer legados para a comunidade de Mussurunga

e adjacências. Obrigado a todos. 

JOSÉ:  Boa tarde a todos,  ao representante do Ministério Público,  o pessoal da SEDUR e o

pessoal da MRV. Meu nome é Luís Vitor, eu sou de São Cristóvão e sou liderança também

comunitária, e represento a região de São Cristóvão, os ambulantes, e eu tenho experiência

que no meu bairro apareceu o Salvador Norte Shopping. São Cristóvão era tranquila, com o

Salvador Norte Shopping ficou óRma, só que isso trouxe vários transtornos para a gente. Eu

quero dar  o  exemplo aqui,  a  MRV por  exemplo está trazendo um empreendimento bom,

grande, só que isso vai impactar aqui a nossa região, e isso aqui tem que ser bem direcionado.

E  primeiro  não  é  o  dinheiro  que  a  MRV  vai  invesRr  aqui.  Nós  temos  que  convencer  a

comunidade que isso é bom para a MRV e melhor ainda para a comunidade, porque nós

estamos  tratando  de  seres  humanos.  A  MRV  vai  construir  isso  aqui  e  os  diretores,  os

representantes da MRV vão embora daqui cinco anos, então a MRV tem que dizer assim claro

e objeRvo o que ela vai dar em contraparRda para nós, para a comunidade em geral. E isso,

tem que ser objeRvo. Olha, vou fazer esse empreendimento, vou gastar milhões aqui, vai vir

vinte mil pessoas para cá, mas eu vou fazer quatro escolas, vou fazer um viaduto, tem que

dizer no projeto o que tem que ser feito. Isso aí em cinco anos o pessoal está dizendo que são

vinte mil  pessoas,  mas isso aí  vai  crescer  para quarenta,  quando esRver tudo completo,  a

geração de emprego vai trazer muita gente para cá, os alugueis aqui nossos vão subir porque

todo mundo vai querer ter negócios aqui dentro da Mussurunga para vender para essa turma

nova. Nós teremos que ter um viaduto para desafogar Mussurunga e a mesma coisa, a avenida

irmã Dulce que nosso líder ali citou, então tudo isso vocês têm que analisar, e faz de conta que

vocês estão morando aqui na Mussurunga, vocês vão morar no parque imperial, botem vocês

aqui morando no lugar deles, para vocês entenderem como é um projeto desses. Não é só o

dinheiro  que  vai  falar  mais  alto.  O dinheiro  é  fácil  para  pagar  as  despesas,  para  fazer  os

empreendimentos,  pagar  os  funcionários,  tudo isso  é  fácil,  mas nós estamos  lidando com

vidas,  e  vidas  nós  temos  que  ter  a  sensibilidade,  por  isso  que  nossos  líderes  aqui  que

apareceram muita gente é técnico, muita gente é advogado, muita gente tem qualificação em

resíduos sólidos, então vocês não estão falando com leigos, estão falando com pessoas que

têm noção das coisas. Nós temos também a turma humilde, mas que quer ter uma vida boa,

quer melhorar, porque traz um empreendimento desse, nós queremos que todos os nossos

pedreiros  e  tudo  que  vocês  contratarem  seja  aqui  de  Mussurunga  ou  região,  pessoal
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adjacente. Nós queremos que vocês façam assistência social, não seja só uma pessoa aqui, seja

um grupo de pessoas que venha atender e dar ouvido a essa gente que clama por uma vida

melhor, é isso que vocês têm que entender, é fácil ser engenheiro, passar na faculdade, ser

MBA, vai lá para os Estados Unidos, vai para Europa, faz tudo, mas vocês têm que ter o lado

social, é viver o dia a dia deles, se colocar no lugar deles. Eu me incluo no lugar deles também,

eu  faço  parte,  porque  eu  moro  em São  Cristóvão,  comunidade  carente.  Nós  Rvemos  os

impactos  lá  e  teremos  um  impacto  muito  grande  aqui  em  Mussurunga.  Quando  esse

empreendimento esRver pronto, daqui cinco anos e esRver tudo consolidado, esse projeto que

mostraram ali  dos  sinais,  isso  vai  ser  um  engarrafamento  danado,  vocês  estão  deixando

gargantas no trânsito, então isso aí vai ser uma consequência muito grande, chegar sexta e

sábado,  Mussurunga  toda  vai  estar  engarrafada.  Normalmente  hoje  já  engarrafa,  imagina

quando  Rver  esse  empreendimento,  então  vocês têm que  entender  que  tem que  colocar

viadutos, tem que abrir a avenida, e as outras coisas mais. Eu não sou técnico, nem engenheiro

de trânsito, nem estou aqui para ensinar padre a rezar missa, mas as coisas que a gente vê do

dia a dia, a gente mora na comunidade, e quando vem esses empreendimentos todos a gente

tem necessidade de explicar essas coisas. Me desculpem as minhas considerações, se ofendi

alguém, mas é isso que a comunidade anseia, tá bom? Uma boa tarde para vocês. 

CAROLINA: Bom, em relação às considerações do senhor Robson Souza, a SEDUR não pode se

manifestar realmente porque ele fugiu do objeto da audiência. O empreendimento aqui é o

Colina Imperial da MRV, então realmente a SEDUR não tem como se manifestar. 

ROBSON: Se você não sabe você tem que saber. Eu trabalhei na prefeitura por oito anos, eu

conheço todo o movimento, certo? Eu só estou dizendo o impacto. Se vocês não procuraram

ter uma comunicação, não só com a prefeitura, prefeitura tem uso do solo, mas ela não é

dona, o governo do Estado, junto com a prefeitura, não venha com a sua narraRva, aqui Rnha

que ter um representante do governo do Estado, certo? Porque policlínica não é feita pela

prefeitura, é feito por Estado, e vocês teriam que ter uma parceria com a comunidade, então

me perdoe com todo o respeito por você ser mulher. Mas eu não fugi em nenhum momento,

tá? Eu coloquei em um sistema, e puro desrespeito, que o secretário, e eu falei com o prefeito

que ele ia se dar mal,  eu falei  na inauguração, Bruno, você procure se ajuntar com o seu

secretário que liderou aquele alvará lá, chame a URBIS, sente com o presidente da URBIS para

você ver. Sabe o que Bruno fez? Vou ligar para Nelson, ligou Bruno, então não vou entrar para
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eu não ficar falando muito, agora dize que eu fugi, me perdoe com todo o respeito, eu não falo

besteira, eu falo o que eu sei falar.

YURI: Obrigado, senhor Robson, é importante que respeitem a nossa narraRva, né? E você tem

dito isso em alguns momentos aqui, é preciso também que se respeite a narraRva do outro,

fugiu do objeto do empreendimento e nós não temos o que comentar sobre isso. 

ROBSON: Mussurunga só tem duas entradas, certo? Não tem lugar para onde você sair, certo?

Pronto, então naturalmente você vir para cá, eu não vou comentar mais sobre isso para não

quebrar a reunião como você está querendo, criar uma narraRva em cima de mim, me colocar

como um bode expiatório em cima de mim não, certo? Em cima, parceiro, não, esqueça de

mim e responda as outras pessoas, beleza?

YURI:  Senhor  Reginaldo,  tenho  um  comentário  só  a  fazer  e  eu  me  senR  até  um  pouco

menosprezado, porque nós atendemos você lá na secretaria. Eu e Carolina, lembro, nós lhe

atendemos, no início desse ano para te ouvir, recebemos a documentação, só para o senhor

lembrar disso. Nós somos técnicos da prefeitura.

ROBSON:  Você  precisa  abrir  a  MRV para  discuRr  com a  comunidade,  nós  temos  que  ser

parceiros, nós temos que chegar a um denominador comum. Nós temos a nossa linguagem  lá

eu não sei nem quem é, entendeu? Mas nós precisamos discuRr. A MRV ela precisa ser mais

previsível. Mussurunga precisa de uma via de acesso, Mussurunga ela precisa de unidades de

saúde, segurança pública, principalmente uma base comunitária, quem tem que entregar é a

MRV, senão o Estado já não tem a boa vontade, vai levar dez, quinze, vinte anos. Entendeu?

Então Yuri, Ivan e toda a mesa, aqui na nossa comunidade tem biólogo, agrônomo, assistentes

sociais,  tem que ouvir o padeiro, o carpinteiro, o encanador,  somos todos iguais,  e vamos

ganhar um mega empreendimento. Eu já tenho em casa uma relação de cento e vinte pessoas

que querem adquirir um apartamentozinho da MRV. Quantas e quantas pessoas aqui não tem

interesse de comprar apartamentos para os seus filhos?

CAROLINA:  Senhor Reginaldo,  eu vou precisar  interromper a sua fala.  Temos mais  dezoito

pessoas inscritas para falar, então precisamos ouvir todo mundo. 

YURI: Senhor Reginaldo, vamos responder agora o quesRonamento de senhor José Luís. 
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CAROLINA:  Bom,  em  relação  ao  complexo  viário  Mussurunga,  nós  recepcionamos  o

documento apresentado pelo senhor Reginaldo. Esse documento já está anexado ao processo,

com a  planta  do  projeto  do  complexo  viário.  A  SEDUR  vai  analisar  a  sugestão  proposta

juntamente com a comissão envolvendo a SEMOB e TRANSALVADOR. Vamos pedir para que os

próximos interessados em se manifestar sejam chamados.

YURI: Um momento. Uma técnica da SEDUR que não está compondo a mesa gostaria de se

manifestar sobre os pontos levantados. 

CANDIDA:  Boa  tarde  a  todos,  eu  me  chamo  Candida  Beltrão,  sou  arquiteta,  analista,

funcionária pública há quarenta anos, e eu também não conheço a maioria de vocês, mas

estamos nós aqui do outro lado, grande parte são técnicos da prefeitura que estão analisando

o processo,  em respeito  a  ouvir  a  comunidade,  porque  é muito  melhor  ouvir  o  pleito,  as

críRcas, as sugestões, do que ser contado, né? Então nós hoje viemos aqui, estamos aqui em

deferência a esse momento que é uma exigência legal de haver a apresentação do EIV, de se

ouvir a comunidade para que a gente possa ter uma análise conclusiva abordando todos os

interesses.  Então  eu  queria  realmente  me  posicionar,  que  eu  sou  técnica,  temos  outros

técnicos  aqui  da  transSalvador,  da  SEMORB,  da  própria  SEDUR,  do  ambiental.  Técnicos

acredito da própria MRV que também estão aqui para ouvir, técnicos da empresa consultora

que fez o RIT, então eu acho que uma audiência pública tem uma validade quando ela é mais

parRcipaRva, tanto de ambos os lados. Para que a gente possa realmente colher sugestões e

evoluir no processo que construa um licenciamento contento a sugestão de todos. Eu queria

aproveitar  essa  oportunidade  que  alguém  citou  aí  da  cota  de  solidariedade.  Isso  é  um

instrumento previsto no PDDU e ele vai ser analisado e aplicado no processo no momento

certo. Nós estamos ainda no processo de licenciamento. Então nós estamos agora nesta etapa

que no processo de licenciamento ambiental está sendo apresentado o EIV, no processo de

licenciamento  do  alvará  de  construção.  Nós  estamos  analisando  os  impactos  no  trânsito,

através de uma comissão composta pela SEMOB,  transSalvador e SEDUR. Muito obrigada.

YURI: Obrigado Candida.

CERIMONIALISTA:  Vamos  dar  prosseguimento.  Nós  ainda  temos  um  número  grande  de

pessoas,  precisamos  dar  prosseguimento.  De  Emerson  Jesus  da  Silva,  Fernando  Afonso

Guimarães e Carlos Guimarães. Por favor. Venha até o palco, por favor. ReRficando, colocaram

Fernando, mas é Fernanda, Fernanda Afonso Guimarães.
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EMERSON:  Boa  tarde  a  todos.  Poderíamos  estar  na  praia  hoje,  né?  Feriado,  dia  do

comerciante.  Aproveitar  e  saudar  se  tem comerciante  aqui,  uma  salva  de  palmas  para  o

comerciante, hoje é um dia especial. Estou aqui hoje representando a rádio da comunidade, a

rádio faro FM, que tem dezesseis anos dentro da comunidade, a rádio do doutor Silvoney

Sales, ex-vereador de Salvador, que tem uma história que muitos conhecem no bairro. A rádio

em um primeiro momento já se colocou à disposição à nível de uRlidade pública, anunciou

essa audiência de hoje. O primeiro ponto é parabenizar também a aRtude da empresa, porque

muitas grandes empresas chegam no bairro e elas não fazem uma audiência como essa. Então

parabéns realmente. As críRcas são construRvas, parabéns às lideranças que estão aqui, quero

aproveitar e convidá-los para amanhã no programa poder falar mais do assunto. Os minutos

que vocês não esRveram aqui vocês vão ter lá na rádio que é da comunidade, que fala para

vários bairros, não é só Mussurunga. Com isso eu digo que parabéns, e agora eu venho com

um pedido e com a pergunta, no meio de mil e tantas vagas temporárias, e vai ter mais de seis

mil vagas, não é? No decorrer. Será que a rádio não pode ter o elo, não pode ser o elo para

poder indicar algumas dessas vagas, alguns desses nomes. Já que a própria rádio é solicitada

muitas das vezes pela comunidade na relação de emprego. Então esse é um pedido da rádio

hoje, poder ter esse elo também para indicar alguns nomes, quando essa procura pela mão de

obra começar. Então na verdade é isso que estou aqui hoje fazendo, né? Um pedido, deixando

aqui bem claro, já para que todos possam ouvir, que é interesse da rádio sim essa chegada,

parabenizando  por  esse  grande  empreendimento  que  está  chegando,  que  sim  vai  gerar

emprego, vai gerar renda, vai ter seu impacto, vai, mas tem um lado posiRvo que eu acredito

que é muito maior. Então gostaria de depois ter essa resposta, vamos ter essa parceria? A

parceira  conRnua?  A  rádio  comunitária  da  comunidade  de  Mussurunga  vai  poder  indicar

alguns nomes? Vamos ter essa cota? Essa é a pergunta da rádio faro fm, tá bom?

FERNANDA:  Boa tarde,  boa  tarde,  meu nome é Fernanda,  eu  sou moradora do  bairro  de

Mussurunga,  e  tenho  formação  em  biologia  com  mestrado  em  botânica.  Pois  bem,

inicialmente como moradora eu gostaria de reiterar a fala de todos, que me antecederam,

sobre a necessidade de haver um planejamento urbano, pois vai haver sim um inchamento,

né?  No  sistema  viário,  no  sistema  de  saúde  pública,  no  sistema  de  educação  pública,

segurança pública, saneamento, esgoto, lixo, tudo isso vai ser sobrecarregado em nosso bairro.

Em segundo lugar eu gostaria de falar sobre o meio bióRco, porque eu dei uma lida no EIV/RIV

que realmente existem as áreas de app e uma área de mata atlânRca em estágio médio de
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regeneração, as quais são as áreas a serem preservadas. E elas serão preservadas porque está

escrito em lei. O código florestal diz que tem que ser preservada, a lei da mata atlânRca diz

que tem que ser preservada, a lei municipal, ambiental 8.915 de 2015 também diz que tem

que ser respeitada. Toda aquela área tem que ser preservada. A app, vamos lá, quem é de

Mussurunga, a área de app é ali, quando a gente sobe, vai subir no setor ali está de ônibus e vê

assim do lado direito uma maRnha, vai seguindo ali, toda aquela área ali tem um córrego, tem

uma mata,  e aquela  mata chama Área de preservação permanente.  Por  que tem que ser

preservada? Ali  tem um córrego e a  mata ajuda a preservar  aquela  água ali,  mantém ela

corrente. Pois bem, mais à frente seguindo como se a gente fosse em direção à avenida 29 de

março tem áreas de mata atlânRca em estágio médio de regeneração, aí já entra a lei da mata

atlânRca. Para preservar. Também está dentro do projeto aquela lagoa do L, foi a Nivea que

me perguntou, a Nivea do projeto Mussurunga, o pessoal do projeto Mussurunga está aqui

também, acho que vai falar, não é? Pois bem. Então eu tenho em relação a isso, eu vi também

que apesar  de ter  sido feito  em 2017,  foram catalogados  43 espécies  de planta,  e  69 de

animais.  A  maioria  de espécies  naRvas de plantas,  e  muitos  desses  animais,  assim,  foram

citados raposa, coRa, a gente se pergunta, existe isso dentro da área urbana? Existe.  Então,

meu  quesRonamento  é  em  relação  a  SEDUR.  Recentemente  Mussurunga  passou  por  um

processo traumáRco para muitos moradores, porque houve um desmatamento que foi feito

de uma maneira que atropelou animais, animais foram afunguentados para o meio da rua,

invadiram casas. Meu vizinho teve casa invadida por cobra, a filha dele que mora em cima, no

primeiro andar encontrou uma cuica na cama dela, inclusive o marido confundiu com ela, se

encostando nele durante a noite, quando ele se assustou e ligou a luz era uma cuica que

estava em cima da cama. Cuica parece um gambazinho. Então venho colocar, desculpa, eu vou

só finalizar.  São dois quesRonamentos em relação ao procedimento de licenciamento.  São

duas condicionantes que eu gostaria de sugerir. O primeiro seria a revitalização dessas áreas

verdes. Eu vi que tem um PRAD que é também previsto em lei, eles estão seguindo o que é

previsto em lei, e aí dentro desse PRAD pode ser incluídaa a revitalização das áreas verdes já

existentes, não só o que vai ser degradado durante o processo da obra, mas as áreas verdes já

existentes. E o segundo, parafraseando o seu José, que ele falou assim, eu não quero ensinar o

padre a rezar a missa, porém é necessário que haja um plano de manejo e resgate da fauna

durante o processo de implantação, porque vai ocorrer, a movimentação de funcionários, de

máquinas,  vai  ocorrer muito barulho e esses animais  vão ser afugentados,  então tem que

haver um resgate, tem que direcionar, tem que ter um profissional habilitado para fazer, para
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acompanhar, não importa o tempo que demore, se são dois anos de terraplanagem, cinco

anos de implantação, sete anos, que tenha um profissional acompanhando e orientando tanto

os funcionários quanto a população, se o funcionário se encontra com animal como ele vai

proceder com aquela cobra que ele vai encontrar? Porque tem sucuri, tem jiboia, tem jararaca,

e  se  ele  for  picado  por  uma  jararaca?  Como é  que  ele  vai  proceder?  Tem que  ter  uma

orientação  em  relação  a  isso.  Se  ele  atropela  um  animal  sem  querer,  acontece,  pode

acontecer, para onde ele vai direcionar esse animal? E o dono da casa, quem mora por ali

também, se o animal adentra a casa, a quem ele vai recorrer? A empresa também tem que

orientar a comunidade em relação a isso. Bem, por fim acho que talvez o pessoal do projeto

Mussurunga tenha mais coisas a falar, eu peço desculpas por ter ultrapassado o tempo. 

CARLOS: Boa tarde a todos, meu nome é Carlos Guimarães, morador do bairro de Mussurunga.

Vou ser bem breve, numa questão que foi citada poucas vezes aqui nesse debate. Claro que

faço das palavras que antecederam as minhas palavras também, mas não foi citado a questão

da segurança pública  no nosso bairro,  sendo que o empreendimento vai  ligar  o  bairro de

Mussurunga, como vocês mesmos citaram, a 29 de março. Então isso vai virar uma rota. Claro,

vai ter o acesso livre. Cada prédio, cada condomínio vai ter sua própria portaria, vai ter sua

própria  segurança,  o  morador  entra  e  está  seguro,  e  fora?  O  que  vai  ser  feito?  Qual  a

contraparRda da MRV para ajudar na segurança? Eu pergunto isso porque há uns tempos atrás

nós enhamos aqui uma base da rondesp central, apesar de Mussurunga não ser da rondesp

central, mas inibia, e a rondesp saiu justamente por iniciaRva do setor privado, por isso que ela

foi para a Brasilgás, foi iniciaRva dos donos das fábricas, construíram a sede e conseguiram

levar a rondesp central para aquela área, sendo que depois da saída da rondesp central do

bairro de Mussurunga nós já Rvemos até caixa eletrônico explodido. Consequência da falta de

segurança. Então por isso que eu quesRono e faço essa pergunta à diretoria da MRV, qual vai

ser a contraparRda dessa área? Se vocês vão construir uma base, um prédio para ser cedido ao

governo  do  Estado.  Hoje  em dia  a  nossa sede  da 49 está  em um espaço  alugado,  e  nós

sabemos que todas as dificuldades do governo que está gastando esse dinheiro com aluguel,

se não tem essa possibilidade de ser construída uma base própria? Hoje em dia Salvador, a

Bahia, vamos dizer assim, tem um déficit de 7 mil militares. Eu sou assessor de um deputado

que é da área de segurança, então eu sei muito bem o que estou falando, tem esse déficit de 7

mil homens. E a gente precisa, não tem dinheiro para construir, a verdade é essa, então meu

quesRonamento, minha dúvida é essa. Se tem essa contraparRda para a segurança do bairro, e
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se for construir uma base de preferência construísse dentro de Mussurunga, uma área dentro

do projeto que pegasse alguma área de Mussurunga, como se fosse ali no setor L, perto do

empreendimento, para poder construir essa base. É só esse meu quesRonamento, como já

falei  os  quesRonamentos  anteriores  já  Rraram  minhas  dúvidas,  mas  ficou  essa  para  eu

perguntar a vocês, obrigado. 

YURI: Algum integrante da mesa quer se manifestar?

IVAN: Na verdade, senhor Carlos, nós na apresentação quando mostramos toda aquela parte

da  urbanização  que  nós  estamos  fazendo,  próximo  daquela  área  de  lazer  que  nós

apresentamos,  na  área  insRtucional,  nós  estamos  desRnando  uma  construção  que  está

prevista no projeto como um todo que ela pode ser desRnada para bombeiros, para polícia,

para um posto de saúde. Existe uma edificação prevista no projeto, esse direcionamento é a

prefeitura junto com o estado pode dar melhor, porque nós não podemos realmente dizer se

vai ter efeRvo, se vai ter disponibilidade. A edificação nós estamos colocando.

CARLOS: Só acrescentando, realmente tem um déficit de efeRvo, mas daqui a cinco anos o

governo está fazendo novos concursos, o efeRvo vai aumentar daqui até lá. E assim, vocês têm

que ver como foi citado aqui, citado com algumas pessoas, algumas lideranças, não é construir

só uma estruturazinha que você vai poder comportar uma base comunitária, você tem que ter

alojamento, tem que ter sanitário, cozinha. Tudo para comportar realmente o pessoal, para

que possam almoçar, colocar farda. Então não é só estruturazinha para bombeiro.

IVAN: Não, essa discussão inclusive foi feita em integração com a polícia, com os bombeiros, é

uma estrutura que pode ter vários Rpos de uso. 

CARLOS: Eu não sei se vocês convidaram o comandante daqui da 49 para poder parRcipar da

audiência.

IVAN: Não foi audiência, foram algumas consultas que foram feitas, mas como falei estamos

disponíveis.

CARLOS: Porque isso afeta também a 49. 

IVAN: Perfeito, obrigado.
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CAROLINA: Em relação às contratações a SEDUR sempre exige do empreendedor contratação

de mão de obra local, justamente para garanRr, oportunizar o emprego para a comunidade ali

do entorno, e as condicionantes que a Fernanda sugeriu, obrigada, Fernanda, tenha certeza

que serão levadas em consideração dentro do processo de licenciamento ambiental,  muito

obrigada pela contribuição.

YURI:  E  também,  ainda  respondendo  aqui  a  Fernanda,  que  no  âmbito  do  processo  de

autorização de supressão de vegetação, qualquer um deles, principalmente nesses fragmentos

maiores, são exigidos como condicionante a apresentação do estudo de afugentamento e de

salvamento de fauna, assim como resgate de flora de algumas espécies. São exigências para a

licença, para autorização de supressão. 

CERIMONIALISTA: Prosseguimos. Convidamos os senhores João Lafaiete Valverde, Josenildo

Souza Santos e Raiane de Jesus Sena. João Lafaiete Cerqueira, corrigindo. Pois não, senhor

João, pode começar.

JOÃO LAFAIETE:  Boa tarde senhores e senhoras.  Minha gente,  esse aqui é o João Lafaiete

Cerqueira, morador do conjunto Vila Verde, do qual foi citado aqui que só Rnha marginal. No

conjunto Vila Verde para vocês que não sabem, somos de família humilde, não tem marginal,

lá tem marginal como em todas as outras comunidades. E conversando, se falarem aqui de

Mussurunga vou falar só de Vila Verde. Vocês mostraram aqui um projeto bonito com tanto

acesso, mas não mostraram nenhum acesso do Vila Verde que liga Vila Verde a 29 de março,

que é uma via que uRlizamos há 25 anos. Nós temos um campo de futebol dentro da área de

vocês, que é uRlizado há 25 anos. Vocês disseram que foi feito jornal dentro da comunidade.

Lá não foi jornal nenhum, a única que a gente viu foi propagandas na televisão. E eu gostaria

que uma reunião dessa, não desse tamanho, porque a comunidade não vai comportar, mas

que a MRV e a SEDUR e outros interessados fizessem uma reunião dentro das comunidades,

para ouvir a comunidade. Não só a liderança, as comunidades, os moradores, e eu gostaria que

o Vila Verde fosse tratado do mesmo jeito que vocês estão tratando os demais setores de

Mussurunga. Eu lhe pergunto uma coisa, será que o Vila Verde se resume só ao clube de mãe

onde vocês dão cesta básica ou vão dar auxílio para uma costureira? E o restante? A gente vai

ficar o que? Em um curral? Somos bois? O boi está sendo criado lá agora que quando vocês

fizerem o empreendimento vai  sair  da cocheira,  mas não somos bois para viver no pasto.

Entendeu? Eu acho que periculosidade deve ter dentro da empresa deles quem citou, e quem
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citou. Porque eu acho que é o seguinte, eu não posso chegar aqui e dizer que todo mundo é

pouco, vocês têm que respeitar a comunidade que vocês vão ser vizinhos, vocês não, vizinhos

não,  porque  vocês  só  vão construir  e  cair  fora,  quem vai  ficar.  Chega  nos  tratando  com

respeito,  que  nós  merecemos,  para  que  possamos  tratar  vocês  com  respeito.  Nós  não

queremos aqui migalhas de vocês, queremos é direito, queremos que Vila Verde seja tratada

como tem que ser feito dentro dos setores como vocês estão fazendo.  O acesso que nós

usamos há 25 anos, uRlizando que era mata para sair onde hoje em dia é a 29 de março, será

que vocês vão Rrar da gente? A área de esporte que nós uRlizamos há 25 anos, será que vocês

vão  Rrar  da  gente?  Cadê  usucapião?  Cadê  os  direitos  humanos  para  agora  defender  as

comunidades carentes perante os gigantes da construção? O Alphaville tá ali, o Alphaville está

distante das nossas casas, cinco anos antes dele fazer o empreendimento ele fez uma reunião

dentro da nossa comunidade dizendo o que seria benéfico ou maléfico, por que vocês que

estão vizinhos a gente no quintal da nossa casa nunca foram lá dentro da nossa comunidade?

Será que é só chegar de fora, filmar, fotografar, chamar uma liderança e conversar com ela

basta? A liderança é importante, mas a comunidade lá dentro, a maioria somos nós, nós somos

simplesmente o representante, mas a classe lá atrás é muito mais forte do que a nossa. Espero

que vocês tratem o Vila Verde com respeito e dignidade. Nós não somos marginais, somos

pessoas humildes. É isso que peço a vocês, e que Ministério Público nos ajude, nós não temos

condições  de  pagar  advogado,  mas  o  Ministério  Público  tem  poder  de  nos  ajudar,  e  a

prefeitura que seja pela comunidade, não seja capacho de empresa, e obrigado. 

JOSENILDO: Pronto, Vila Verde presente, boa tarde a todos, todas e todes, eu sou o Josenildo

Souza,  sociólogo,  especialista  em  educação  e  gestão  ambiental,  morador  do  bairro

Mussurunga com muito orgulho. Enquanto educador ambiental eu vejo que a supressão de

vegetação ela causa sim muitos impactos ambientais, não só no início da obra, aqui tenho uma

foto do meu quintal semana passada, uma iguana foi parar no quintal da nossa casa. Nossa

casa fica há 1.800 metros do local onde foi iniciada a supressão de vegetação, ou seja, só com

esse pequeno impacto,  esse pequeno pontapé inicial  de todo empreendimento, aconteceu

isso. Para além desses cinco anos, o total de vinte mil pessoas desse empreendimento com

mais oitenta são cem mil. Aí eu pergunto a SEDUR, vocês nessa gestão estão preparados para

o  que  essa  gestão  vai  passar,  dar  o  suporte  para  que  a  comunidade  possa  conviver

pacificamente, possa ter harmonia, educação, lazer, segurança, saúde? Isso é que tem que ser

colocado  nesse  projeto,  não  apenas  a  implantação  e  a  licença  prévia  e  a  licença  de
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implantação como se fosse mero instrumento burocráRco para ter autorização legal, a MRV é

o capital,  mas a parRr do momento que a SEDUR de fato represente essa população, essa

comunidade de Mussurunga e respeite os moradores, a realidade será outra. O que peço aqui

é  que  analisem de fato.  Vão à  comunidade,  escutem,  isso  sim é  audiência  pública,  e  até

mesmo esse ambiente, nós não deveríamos estar aqui, estar sim na comunidade, poderia sim

estar na Vila Verde, que aí de fato vocês saberiam que na Vila Verde tem moradores, tem

pessoas, cidadãos dignos que pagam todos os seus impostos e merecem respeito. Não impor

apenas uma audiência pública, que tenham muitas mais outras audiências públicas porque o

projeto de construção são cinco anos, mas a administração da pode mudar, a gestão pública

vai  mudar  e  o  empreendimento  vai  permanecer.  Seremos  contemplados  com  esse

empreendimento a longo prazo? Esse é meu quesRonamento, obrigado. 

CERIMONIALISTA: Eu gostaria de confirmar a chamada de Raiane de Jesus Sena. Como Raiane

não está conosco, eu gostaria de convidar. Rejane? Aqui tem Raiane. Então é Rejane? Rejane

de  Jesus  Sena.  Não,  também não.  Então  nós  prosseguimos  e  chamamos  Gladston  Sousa

Oliveira. 

GLADSTON: Boa tarde a todos, meu nome é Gladston Oliveira, sou morador nascido e criado,

fundador de Mussurunga, e o que eu pergunto na verdade à prefeitura, não vou colocar muito

a MRV porque é um projeto que ainda está em pauta, então a gente está só bombardeando a

MRV, temos que parar um pouquinho e pensar, vamos lá para a SEDUR, lá tem o alvará de

funcionamento e liberação do desmatamento, da natureza, dos animais. Outra coisa também

que deveria ter aqui, polícia militar era para estar aqui, outros órgãos competentes, sabe por

quê? Eu tenho uma mãe de idade, 75 anos, onde foi oprimida por vários meliantes, que aquilo

não são profissionais, primeiro eles não estão idenRficados, o terreno é como o colega falou

ali, da URBIS, quer dizer, eles chegam na nossa casa e dizem somos vagabundos, ele chegou

praRcamente me chamando de vagabundo, ainda deu risada, disse vá na décima segunda e dê

uma  queixa.  Isso  é  bonito?  É  bonito?  Hoje  está  aqui  representando  todo  mundo  mil

maravilhas, isso é uma vergonha, é vergonhoso, nosso país, na nossa Bahia, nossa Salvador, eu

não posso dizer  que  tenho orgulho até  de ser  brasileiro,  me perdoe meu Deus,  peço até

perdão,  sabe  por  quê?  Isso  é  vergonhoso.  Vocês  tem mães  e  pais.  Quer  dizer,  sua  mãe,

senhora de idade, onde pode ter a nossa paz em nossa residência, chegam lá várias pessoas,

vou mostrar em público para vocês terem noção mais ou menos como funcionou. Aqui ó, está

dando para ver? Meliante, as máquinas aí ó, está vendo? Não respeita ninguém e ainda dá
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risada e manda senhora sua mãe se quiser vá na décima segunda dar queixa, você liga para

190 ninguém corresponde.  Onde tem um documento que não é legal, eu posso provar.  O

documento não é legal, porque eu fui há quatro anos atrás, a desembargadora dona Edleuza,

fui na sala dela pessoalmente, fui pessoalmente na sala, onde o processo existe, mas não tem

autonomia nenhuma de ser desmatado, como citado que o terreno era baldio. O terreno não é

baldio não.  E tem mais,  que vou citar, vou aproveitar que meu tempo já está concluindo.

Depois  dos  desmatamentos,  tudo  que  vocês  fizeram.  Na  realidade,  houve  um  incidente

rapidamente, onde eu estava fora de casa, minha família me ligou, sabe do que? Transtornada,

houve um assalto no menor preço onde o meliante pulou deu vários Rros, e aí você está com

sua família e recebe uma bala perdida por causa disso aí. Minha família não dorme, minha

irmã é gestante, não dorme mais, minha outra irmã não dorme, minha mãe não dorme mais

com medo de roubo,  porque está tudo a  céu aberto,  quer  dizer.  Eu estava com a minha

construção onde eles demarcaram com a cerca deles, eu fiz minha fundação depois que eles

permiRram, a máquina derruba, como é que eu fico agora? Meu invesRmento todo que eu

paguei? Mais de cinco mil reais. É fácil a gente Rrar do bolso, amigo? Eu luto, trabalho dia e

noite,  não  pego  nada  de  ninguém,  pode  puxar  minha  ficha,  não  devo  nada  a  ninguém,

entendeu? Agora gastei mais de cinco mil reais, fundação que eu nem construí meu muro,

onde  ele  demarcou  tem  como  comprovar  tudo  que  estou  dizendo  a  vocês,  entendeu?

Demarquei, botei um profissional, ele fez a fundação, o cara chega lá e ainda derruba tudo, e

ainda acha que está na razão dele e manda da décima segunda. A salvação dele, meu irmão,

foi Deus, porque para minha mãe respeite de qualquer um, respeite minha senhora minha

mãe, entendeu? Porque se eu esRvesse em casa ele não seria homem, para um homem outro

homem. Por isso que eu respeito qualquer mãe de família aqui, qualquer senhor, qualquer

senhora, porque meu pai me educou e soube me educar. Entendeu? Eu não entro na casa de

ninguém aqui  sem camisa.  Eu  respeito  qualquer  senhor  de  idade,  não  me  intervenho  na

conversa de ninguém, sabe por quê? Eu fui  bem educado. Posso ter vindo de uma família

humilde, clássica, eu digo, posso bater no peito e dizer isso, que eu tenho orgulho da minha

criação, e peço e exijo respeito,  e as autoridades estão faltando com respeito com nossas

senhoras mães e pais. Não posso culpar vocês porque realmente não é com vocês, mas eu o

que eu queria mesmo era o presidente aqui, o prefeito, o governador, quem tem que ouvir

muita coisa são eles. Entendeu? Porque é vergonhoso isso. Quer dizer, hoje você não tem mais

paz, que sua casa que é para você ter sua paz você não tem mais, acabou. Eu agora estou

correndo atrás sabe de quê? De procurar providência Rrar minha mãe daí, onde ela tenha paz,
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poder ir para  a igreja dela, que é próxima, não pode ter mais paz, não dorme. Aí eu estou aqui,

ó, pronto, ontem a noite toda sem dormir, minha irmã estava, eu levanto toda hora para olhar.

Vergonha, vergonha. Botando alimento para os animais, pássaros tudo lá, porque não tem

mais o que fazer. Então por isso que estou aqui, não estou aqui defendendo a MRV, não estou

fazendo nada dessa maneira, e a empresa que fez o desmatamento ninguém sabe, ninguém

sabe, ninguém viu, a realidade é essa. Peço desculpa pelo tempo que eu já passei, mas isso é

revoltante,  revoltante,  eu posso falar,  porque eu nasci  e me criei  quando Mussurunga era

barro,  não  exisRa  nem ônibus direito.  Quem é  anRgo  vai  saber  o  que  eu  estou dizendo,

entendeu? Nem corria os setores todos. Muita gente, quem é anRgo de Mussurunga aqui vai

lembrar. Você Rnha que vir andando para pegar um transporte público. Hoje a gente pode

dizer que é rico, porque tem um metrô praRcamente na porta de casa hoje, melhorou muita

coisa.Tem um ônibus que vai, mas anRgamente não Rnha, então onde a gente poderia ter a

nossa paz hoje a gente não tem mais. Infelizmente é isso aí que eu tenho a dizer.

CAROLINA: Vamos prosseguir com as manifestações?

CERIMONIALISTA:  Vamos  sim.  Convidamos  Silvia  Fontes  Sena,  CrisRane  Santos  e  Suzelucia

Araújo. 

SILVIA: Boa noite a todos, meu nome é Silvia, eu sou moradora de Mussurunga, na verdade

minha família  conseguiu  desde o sorteio  da URBIS o primeiro  imóvel,  então vocês podem

imaginar  quantos  anos  eu  tenho  em  Mussurunga.  E  nós  passamos  na  verdade  toda  a

comunidade na rua por momentos muito ruins, principalmente agora no mês de agosto, e eu

preciso, não posso sair daqui, estou aqui há bastante tempo ouvindo a todos, ouvi a proposta

da MRV,  vocês estão de parabéns,  é magnífico o que vocês precisam fazer,  agora sim na

realidade estão acontecendo outras coisas, então eu preciso, eu não posso sair daqui hoje sem

perguntar quem é a pessoa, quem é o órgão, quem é o responsável pelo que está sendo feito

do  desmatamento,  das  casas  que  estão  sendo  deixadas  aos  penhascos  em  Mussurunga,

porque  a  MRV diz  não  começamos  ainda,  a  construção  não compete  a  nós,  estamos  em

licenciamento, né? Nós estamos nos senRndo vulneráveis ao que está acontecendo. Eu sou

nutricionista. E isso me pegou muito, foi quando eles estavam com as máquinas, quebrando lá

no fundo, que eu tenho uma rede de esgoto da URBIS que a minha casa é a úlRma da rua,

então não falo pela minha casa, eu falo pelas casas todas da URBIS construídas há mais de

quarenta anos atrás, então a estrutura que a prefeitura, o governo, o Estado fez algo para
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aquela população ali  de  Mussurunga,  então de repente eles querem destruir,  derrubar.  Aí

olhou para minha cara e disse assim, a senhora é engenheira? Fui ofendida, fui afrontada por

eles,  eu digo eu  não sou engenheira,  mas eu sei  que  a  minha família  e  a  de  todos aqui,

conseguiram imóveis com saneamento básico, e não é agora que vocês vão reRrar isso de nós.

E aqui ficamos mesmo em a família, os vizinhos assim na frente, eles com as máquinas, então a

gente se senRu muito afrontado, pessoas idosas, pressão alta, tudo isso e a gente sem poder

fazer nada. Então assim, hoje eu pergunto, a moça ali do lado ela disse assim, há terreno

baldio, nunca foi terreno baldio, ali sempre foram casas, pessoas de família, de bem, porque se

fosse  em penhasco  lá,  em outras  cidades,  isso  não  estaria  acontecendo,  porque  iam sair

metralhados, mas ali tem pai e mãe de família que não foi, não conseguiu fazer nada, a gente

ficou assim, só vendo, Rrando, Rrando, cavando, derrubando árvores, derrubando cercas, não

derrubaram, não vamos mexer  na estrutura de ninguém, tudo bem, ai,  seis  minutos,  mas

cortaram bastante o terreno para que o muro ficasse vulnerável e caísse sozinho. Então eu

quero, eu preciso sair daqui hoje para que me digam quem é a pessoa responsável, quem

foram  os  responsáveis  por  autorizar  esse  desmatamento  e  essa  obra  que  ainda  vai  ser

licenciada, no caso, né? Então eu anotei isso aqui, e assim ó, outra coisa, aí então todo mundo

é inocente aí,  a moça aqui está com a mão no ouvido que não aguenta mais nem ouvir as

reclamações da gente,  né? Então assim, todo mundo aqui é inocente e a gente aqui todo

mundo aqui sofrendo, pais e mães de família passando por momentos de horror, né? Sendo

desrespeitado, com medo. Todo mundo com medo do que pode acontecer. E o que vai ser de

nós agora? Minha casa e a das vizinhas estão tudo lá realmente sem muro. MRV na verdade

vai botar, vai construir aqui, vai ter isso, vai ter aquilo, e nós estamos agora vulneráveis a

pessoas entrarem na nossa casa, pelo fundo, pelos fundos do quintal. A pergunta é, quem aqui

é responsável por esse desmatamento que aconteceu e como é que vai ser para construir. A

gente vai ficar cinco anos com os fundos abertos? Então eu preciso sair daqui com isso, né?No

braço, eu consegui  que não destruíssem essa rede de esgoto,  mas muitas  várias redes de

esgoto foram destruídas, e o saneamento básico? É algo principal da nossa saúde, gente. Então

não dá para a gente ficar calado aqui.

YURI: Vamos seguir o fluxo do roteiro, é respeitoso.

SILVIA: Outra coisa só rapidinho, rapidinho, deixa eu só concluir, gente, outra coisa que foi dito

aqui  que  realmente  a  MRV está  resolvendo,  para  que  não  sejam invadidos  esse  terreno

maravilhoso. Invadidos. Mas esses terrenos que são do fundo lá de casa, várias vezes tentaram
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invadir, e nós chegamos juntos e não permiRmos. Então aí vem os donos do terreno e Rram

tudo e a gente fica como? E aí? Como é que acontece? Como vamos ficar nisso?

YURI: Licença, rapidinho. Na verdade está tendo uma grande confusão aqui. O desmatamento

que está acontecendo em Mussurunga não é por conta da MRV. Não estou passando pano

para ninguém. São terrenos diferentes, certo? Então não adianta a gente chegar aqui e gastar

o tempo das solicitações que queremos fazer, dos problemas do que a gente quer solucionar

para a comunidade e gastar esse tempo mais uma vez. Desculpa, colega, eu acho que você não

sabia disso, eu sei que é muita coisa acontecendo na região e a gente se passa.

SILVIA: Olhe só, eu posso expressar e dizer realmente o que eu estou senRndo, entendeu? E eu

vou dar oportunidade a outro, muito obrigada.

YURI: Pessoal, quem não quiser debater os impactos de vizinhança, do empreendimento colina

imperial  da MRV eu deixo à  vontade para se reRrar  da audiência pública.  O que está em

discussão é esse empreendimento, se a gente ficar falando de outros, não vamos finalizar a

audiência e ficaremos aqui gastando energia. 

YURI:  Eu peço perdão a amiga aqui que vai  falar antes,  ainda não foi  concedida nenhuma

autorização,  licença  ambiental,  nem  de  construção,  nem  autorização  de  supressão  de

vegetação para esse empreendimento que nós estamos tratando aqui desde o início. 

CRISTIANE: Boa tarde, meu nome é CrisRane Santos, eu moro em Mussurunga há trinta anos.

Sou estudante de serviço social e estou na coordenação de uma associação de mulheres. Foi

dito aqui que há quatro anos a MRV está dialogando com a comunidade, nós estamos em

plena pandemia  de covid e nós estamos fazendo várias  aRvidades,  por nossa conta.  Roda

terapêuRca, dialogando com a secretaria de educação, porque há oito anos nós estamos numa

luta para a construção de uma creche, então com a construção desse grande empreendimento

eu percebi assim que tenho que parabenizar a equipe de comunicação porque vendeu esse

sonho, né? Que é um sonho desse empreendimento quando diz, mas que é uma nova casa, um

novo  mundo,  realmente,  vai  interferir  na  educação,  na  saúde  e  no  lazer,  e  é  um

quesRonamento, principalmente quando se coloca a imagem de uma mulher negra e uma

criança, e nós sabemos que na periferia, na grande maioria, até mesmo aqui dentro, a maioria

são mulheres e na periferia, quem segura as pontas da periferia são nós mulheres negras, nós
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queremos saber  qual  a  contraparRda,  não só  de  contratação,  não  só  de emprego,  mas  a

questão social, porque nós sabemos que ficamos lá abandonadas a própria sorte. A questão de

qualificação profissional é muito bonito, nós estamos numa associação, em várias associações

que aqui também não foram chamadas há quatro anos atrás, há três anos atrás, então eu

gostaria de saber de que forma nós vamos dialogar,  porque depois que passa,  os grandes

empreendimentos são construídos, já era, nós ficamos lá à própria sorte da comunidade, e nós

queremos saber qual a contraparRda em relação à saúde, à educação, a lazer. Nós estamos

cansadas de reforma de praça. Nós não queremos só a reforma de praça, que isso é um direito

que nos assiste, e toda a construção que tem sido feita, realizada nas comunidades é praça, e a

praça fica abandonada, sem estrutura adequada, e quando é danificado algum equipamento

não tem manutenção e nós queremos a manutenção diária do ser humano, nós queremos que

nós  mulheres,  homens,  que  consome  na  comunidade  sejamos  respeitados,  quando  se  é

quesRonado aqui que não houve diálogo, que não há respeito com a comunidade, eu vim para

essa reunião, e minha mãe pedindo pelo amor de Deus, eu sou uma mulher de axé, mas minha

mãe não é, e ela me pediu, pelo amor de Deus, contenha-se, cuidado com o que você vai falar,

porque esse empreendimento dá medo, porque as  pessoas que estão lá  no setor  L  estão

amedrontando a comunidade, e nós não queremos isso.  São empreendimentos diferentes,

tudo bem, a MRV então vem com uma outra logísRca, vem com outro projeto políRco para a

nossa comunidade, óRmo. Então o que nós vamos fazer a parRr da audiência pública, esse é o

meu quesRonamento. 

SUZELUCIA:  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas,  meu  nome  é  Suzelucia,  eu  sou  moradora  de

Mussurunga há mais de quarenta anos, morei durante dez anos no setor H, já tenho trinta

anos ali no setor L, na subida do L. Mais precisamente vizinha, colado ao empreendimento.

Então ali naquele local onde vai ser construído a colina imperial já houve uma terraplanagem

há mais de dez anos, há uns doze anos atrás mais ou menos. Eu não sei que empresa foi, eles

chegaram botando placa no quintal de todo mundo, inclusive matando árvores, porque meu

pé de manga mesmo eles mataram, e foram cercando e Rrando um pedaço de terra de cada

um, armados, na época, e fizeram uma terraplanagem ali,  aproveitaram o feriadão, que eu

viajei,  quando voltei tomei um choque. De ver o desmatamento, mas o pior de tudo foi o

período da terraplanagem que nós ali sofremos. Muita poeira dentro de casa, era lama pura,

então  eu  senR  vontade,  eu  senR  tanto  desespero,  eu  com  dois  netos,  com  problema

respiratório, eu também com problema respiratório, eu senR vontade de sair com tudo na mão
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sem saber para onde ia, porque não dava para passar o pano, na mesma hora estava tudo

sujo, não estendia roupa na corda, tudo saía preto, botava roupa de molho saía lama, então

essa é nossa preocupação do que vai  acontecer  quando começar  essa terraplanagem que

dizem que vai demorar dois anos, o que vai acontecer conosco, porque na reunião que nós

esRvemos lá em Mussurunga com Janine e um grupo eu citei esse fato, e alguém na hora falou

assim, não mais, a empresa tem obrigação de passar com carro pipa molhando, ela disse que o

carro  pipa  era  muito  caro,  então  caro  é  nossa  vida.  Muita  gente  lá  ficou com problema

respiratório e quem já Rnha piorou, como é o meu caso e de meus netos, e outras pessoas.

Então essa é uma preocupação nossa, quer dizer, a gente lava roupa e na mesma hora tem que

lavar de novo, gasta sabão, gasta energia, é dinheiro com remédio e tudo mais. Essa é uma das

preocupações nossas. Outra preocupação é sobre os abalos nas construções, porque teve um

engenheiro contratado pela empresa MRV que foi visitar as casas, Rrar foto, ver a construção,

as casas, e ele sugeriu que nós fizéssemos uma obra ele disse um nome técnico que eu não sei,

mas é como se fosse uma alvenaria que vai dar segurança para não ter deslizamento, ele usou

um nome lá que eu não me lembro, então eu acho que nesse caso deveria ser a MRV que

deveria fazer essa sustentação das casas. Que foi uma sugestão dele para não ter deslizamento

ali com os abalos da construção e tal. E ele ainda falou mais, que das casas que ele visitou a

minha era a que estava com melhor estrutura, porque Rnha casa ali que ele sabia que não

Rnha estrutura nenhuma, e como é que vão ficar essas casas que não tem estrutura nenhuma

com a construção, como vão ser esses abalos? Como é que a MRV vai tratar desses assuntos?

Como ele vai poder ajudar as pessoas dali que fizeram as casas de qualquer jeito e agora com

essa construção pode ter um abalo? Teve casas também que não foram visitadas porque as

pessoas não estavam, e essas casas que não foram visitadas, que ele não Rrou foto? Qual vai

ser a segurança de cada um? Então esses são quesRonamentos que nós nos preocupamos, e

não  sabemos  como fazer,  como vamos  ser  tratados  dessa  forma.  Esse  pedaço  que  estou

falando onde eu moro fica realmente coladinho ao empreendimento. É onde recebe maior

impacto. Mas aproveitando também esse momento e muitas colocações que já foram feitas

aqui, eu gostaria de aproveitar e reforçar pedindo segurança pública, como já foi dito aqui, eu

não quero ficar sendo repeRRva, nós temos ali no setor L funcionava um campo de futebol que

foi desaRvado, não estou dizendo que foi a MRV, que foi nessa época que botaram placas, que

já  tem mais  de  doze  anos,  né?  E  botaram placas  e  fecharam o  campo  de  futebol  todo,

deixaram um portãozinho, e que as pessoas entravam para jogar bola, por aquele portãozinho,

agora não entra mais, porque virou um mato só, fica servindo para pessoas que usam para
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outros fins, até para se esconder, então Naldinho me pediu até que eu Rrasse foto do campo,

eu não Rve coragem de entrar para Rrar foto. Está um negócio assim feio, vergonhoso, e eu

gostaria de aproveitar essa oportunidade, pedir que dentro desse benedcio devolvam o campo

para nós, o campo de futebol, todo arrumado, boniRnho, né? E até uma pracinha ali junto, ou

pode ser, como uma área muito grande, essa área do campo, quem sabe fazer aquela que o

outro colega chegou aqui falando. De ter uma base, pode fazer ao lado do campo. Então seria

um desses benedcios. Outro benedcio é que foi citado aqui que ali na região de Mussurunga já

tem rede de esgoto, isso, aquilo. Onde esse pedaço que estou falando, onde eu moro, não tem

rede de esgoto. Tem fossa como Naldinho falou e tem esgoto a céu aberto, então seria uma

outra coisa que nós esperamos contar com o apoio da MRV para que essa providência seja

feita, seja tomada para que a gente tenha um tratamento mais digno. Só para concluir, todo

benedcio que vocês puderem fazer em prol de Mussurunga está fazendo também para as

pessoas que virão para o condomínio, porque somos vizinhos, obrigada.

YURI: Ainda temos mais inscritos? O nosso horário aqui por conta do espaço já está chegando

ao fim, então peço que as pessoas que ainda estão inscritas que se manifestem com mais

brevidade.

Rafael Rocha Lafetat: Rapidinho, que eu vou ter que sair, me ausentar, desculpa a todos, mas

eu acho que a audiência pública está cumprindo o que ela se propôs, sabe? Eu escutei muitas

palavras importantes aqui para a gente da MRV, como respeito, segurança, saúde, educação,

praça não serve para nada, eu escutei muita coisa boa aqui, não quero sujar minha roupa no

varal se o caminhão passar levantando poeira, como foi dito agora, e outras tantas falas de

estacionamento e tudo. A audiência pública é emocionante, porque tem que ser, são pessoas,

que botam para fora seus anseios, suas frustrações com o Estado brasileiro, seja município,

governo, ou federação, então assim, a audiência pública é isso mesmo, é emoção, é tentar

trazer para a razão, é tentar conciliar os interessantes, econômicos, sociais, né? Ambientais, é

importante isso, gente. Acho que nós estamos fazendo aqui um grande exercício de cidadania,

vocês  estão  de  parabéns,  não  queria  ter  escutado  algumas  coisas,  mas  é  importante  ter

escutado, nossa equipe de engenharia está aqui, nossa equipe de projeto está aqui, vai sentar

com vocês, eu quero os líderes comunitários durante o fechamento desse projeto, quero os

líderes comunitários durante a execução da obra, e mais, quero que os futuros moradores

estejam junto com os líderes comunitários para que se construa uma só Mussurunga, não tem

Mussurunga da MRV que construiu, não tem Mussurunga do passado. Ali todos vão se ajudar.
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Pessoas  contratando  serviço,  pessoas  se  ajudando  numa  creche,  pessoas  se  ajudando

motorista  e  mudanças,  eletricista,  é  isso  que  a  gente  precisa.  Não  precisamos  de  mais

conflitos. E tem outra coisa aqui que foi endereçada e cabe ao município olhar que essa obra

clandesRna que não pertence a MRV, a MRV não tem nada com isso, respeitamos as leis e não

vamos começar obra nenhuma sem as licenças e acordado o projeto,  aprovado o projeto,

deixar isso muito bem claro para vocês, de novo agradeço a presença de todos, desejo do

fundo do meu coração que o projeto seja um sucesso para todos, não é só para a MRV ou para

quem vai morar, é para o município, é para os moradores que já residem lá, e para os futuros

moradores. Nós vamos conRnuar esse trabalho, esse trabalho não termina hoje, a audiência

ela começou hoje, mas eu acho que ela não vai acabar, ela vai conRnuar com o diálogo, com o

contato, peço desculpas pela posição de alguns dos nossos contratados ou funcionários que eu

vi falando aqui, que não respeitou as pessoas que lá estavam, peço desculpas em nome da

MRV, os atritos, as faltas de sensibilidade que eles Rveram, tá? Muito obrigado a vocês, muito

obrigado mesmo, e boa noite, vou ter que me reRrar, mas a audiência conRnua. Obrigado. 

CERIMONIALISTA: Todos que foram chamados falaram. ConRnuamos. Eu gostaria de convidar

o senhor Edvaldo Sousa Alpha Santos, e Ricardo MarRnes. Edvaldo Sousa Alpha Santos. Alpha

Santos não está presente? Está? Ok. E Ricardo MarRnes. Podem começar. A ordem Edvaldo

Sousa. 

ALPHA: Olá, pessoal, boa noite senhoras e senhores, eu me chamo Alpha Santos, como foi

mencionado aqui agora, eu moro em Mussurunga há quarenta e dois anos, vou fazer agora no

dia 28 de outubro, então eu tenho um pouco de propriedade para falar do bairro. Não vou me

estender aqui porque o tempo já foi bastante usado, mas o que eu quero mencionar aqui para

vocês é  o  seguinte,  vejo  que  exisRa  uma grande  contenda aqui,  um grande  conflito,  mas

também por conta da própria opressão que os moradores do bairro vem sofrendo, e isso é um

problema já crônico do poder público de Salvador que trata com muito descaso o bairro de

Mussurunga. O bairro de Mussurunga foi muito feliz na sua construção, no seu planejamento,

é um dos bairros de Salvador que mais parece com uma pacata cidade do interior, uma cidade

pequena do interior. No entanto o poder público não tem olhos para Mussurunga, é uma coisa

impressionante, já até foi venRlado o assunto de que reza a lenda, né? De que foi problema de

oposição políRca na época da construção de Mussurunga, que Rnha um grupo de políRcos que

não Rnha interesse que fosse feito Mussurunga ali, Rnha outros planos para aquela região, e

um grupo teve interesse. Então assim, com relação a MRV que está chegando agora, eu acho
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que é hora de vocês sentarem com a comunidade para conversar, porque a população de

Mussurunga já sofre há muito tempo, não mais suporta, o poder público que trabalha muito

mal, atua muito mal no bairro, e também algumas empresas privadas que prestam serviço no

bairro, geralmente fazem isso. O projeto aqui é maravilhoso, o projeto é muito bem feito, as

medidas miRgadoras foram mencionadas aqui, a gente só precisa saber se vão ser cumpridas,

porque não é o que tem acontecido. Então, quando o pessoal pede respeito, e fala para que

vocês tenham um pouco de consideração com os moradores é porque assim, eu por exemplo

sou comerciante. Hoje é meu dia, hoje é dia de eu estar de folga, como os meus colegas de

trabalho estão, no entanto estou aqui, estou aqui até esse horário para debatermos. Então

quando vocês fazem um empreendimento desse em um bairro e que causa tanto impacto

ambiental quanto social, muda toda a história do bairro que já vem sendo desconfigurado há

um tempo, é preciso que vocês entendam o senRmento dessa população, é preciso que vocês

entendam  o  senRmento  dessa  comunidade.  Às  vezes  pessoas  não  moram  em  bairros

populares, mas para aquela pessoa como tem aqui senhores de idade que tem aquela casinha

ali naquele bairro é tudo que eles têm. E a verdade que acontece é que vocês não dão a

atenção  devida,  eu  falo  isso  por  experiência  própria,  a  MRV chegou lá  em 2019 fazendo

entrevistas, me chamaram, eu respondi um quesRonário de quase duas horas, disseram que

na outra semana entrariam em contato comigo, nunca mais falaram sobre o assunto, nunca

mais tocaram no assunto, fizeram reuniões sem avisar as pessoas que foram entrevistadas e

assim sucessivamente. Então eu não tenho mais o que colocar porque todo mundo já colocou

as  reivindicações,  o  que  quer,  mas o  que  eu  peço a  vocês,  o  que  solicito  a  vocês  é  que

realmente  vocês  estão  chegando  agora,  tem  essa  coisa  duvidosa  com  relação  ao  que

aconteceu no desmatamento, se não foi  parte  de vocês beleza,  mas eu espero que vocês

cheguem com uma  outra  postura,  cheguem com uma  outra  posição,  porque  precisamos

mudar a história do bairro e mudar a história da nossa cidade, e só através de empresas que

venham fazer esse Rpo de empreendimento é que nós podemos chegar lá.  Mas para isso,

precisamos de pessoas empenhadas, que não é o que está acontecendo, porque eu e muitos

aqui estão aqui sem ganhar nada, estão aqui sem ganhar um centavo. Mas vocês estão sendo

pagos para fazer isso, então que façam com excelência. Obrigado a todos, boa noite. 

RICARDO: Boa noite, meu nome é Ricardo MarRnes e eu moro em na comunidade Vila Verde.

Bom, no início dos trabalhos aí foi colocado por uma das assessoras da plama, que o terreno

era baldio. Bom, o terreno não era baldio, até porque a UTC manRnha seis ou sete cavaleiros
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montados a cavalos que vigiavam constantemente aquela região. O assalto que Rnha não era

em função do terreno, porque eu já fui assaltado dentro de Mussurunga e não estava do lado

do terreno, então o terreno não é consequência da marginalidade. Primeiro ponto. Segundo

ponto, com relação ao empreendimento em si, ficou bem claro para mim que vai ter uma certa

facilidade  de  acesso  por  dentro  do  condomínio,  show  de  bola,  mas  as  linhas  laterais  do

condomínio com certeza serão muradas, até como uma forma de proteger o invesRmento, não

tenho nada contra, até porque eu faria isso, minha casa tem muro, então eu entendo esse

muro aí. Agora, o que nós não podemos aceitar é que quando a gente olha a planta da figura

17 do prospecto da MRV lá mostra no canto do lado direito, onde está situado o Alphaville tem

um campo de futebol que pertence ao Vila Verde ou que nós usamos há mais de 25 anos, e

uma via de acesso que se você pegar imagens do Google Maps de cima para bairro você vai ver

lá, rua do campo do Vila Verde que sai de dentro do condomínio e vai até o acesso, a rua de

acesso ao Alphaville, consequentemente paralela a 29 de março, que é uRlizada pela maioria

da população que vai trabalhar naquela região, eles descem ali de bicicleta, de carro, do que

vier possível para encurtar o caminho de acesso que muitas vezes lá por cima está cheio, está

certo? Essa área tem uma linha vermelha em cima dessa rua. Fica aí então claro para a gente

que essa rua ou vai ser um muro em cima ou então a gente não vai ter acesso a essa via. Não

foi observado que do lado da rua existe uma tubulaçã, de onde está toda a vazão da elevatória

do esgoto do Vila Verde, que consequentemente vai ter um também no condomínio, porque a

região dali é muito alta e do lado da paralela é muito baixa, então vai ter que ter uma unidade

elevatória dentro da MRV, consequentemente para escoar esse esgoto. Mas já existe no Vila

Verde esse escoamento. Se eles colocarem um muro ali, a embasa não tem condições de dar

manutenção a essa rede,  porque ou o muro, ou a rede vai  ficar dentro do condomínio,  e

consequentemente vai ser um jardim ou qualquer coisa desse Rpo, imagine os caminhões da

embasa  passando  para  Rrar  merda  do  condomínio  da  MRV.  Por  que?  Porque  não  foi

observado que ali Rnha uma rede de esgoto. Então a sugestão que nós temos para aquela área

é que a linha vermelha que está do lado direito delimitando a área do Vila Verde seja puxada

um pouco mais para dentro do condomínio, facilitando o meio de acesso de algum carro, de

um caminhão, de alguma coisa, para que numa eventual necessidade de uma manutenção

dessa rede seja possível, facilitando também a nossa via de acesso para essas áreas, que de

acesso  dos  moradores,  e  também a  área  de  lazer.  Hoje  nós  contamos  com uma  escola

municipal dentro do bairro, não estou quesRonando aqui a MRV com relação a escola, isso aí é

uma questão mais ampla, para todo o projeto, e nós temos uma unidade chamada clube das
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mães, onde funciona uma creche que é administrada para atender as crianças de menor idade,

onde até meus filhos estudaram. Agora, o que eu não entendo é que um único local de lazer

que nós temos para que nossos filhos, as ligas comunitárias, as ligas esporRvas da comunidade

e outras pessoas envolvidas possam jogar bola, é o único lugar de lazer que nós temos, é o

campo de futebol que se você olhar bem, não vai impedir em nada a beleza do condomínio

MRV, porque ela fica bem no canto, em uma quina que com certeza não vai ser aproveitada

em nada para o projeto deles, mas que para a gente é fundamental como acesso e como meio

de dar um alento social àquelas crianças, aqueles adolescentes que estão vivendo em nossas

comunidades, e assim agradeço minha oportunidade. 

CERIMONIALISTA: Nós enhamos convidado o senhor Edvaldo Sousa, mas ele teve a genRleza

de vir até aqui e explicou que ele já Rnha falado com o nome de Edvaldo Egídio, e como nós

não sabíamos que o nome dele era Edvaldo Egídio de Sousa, então ele agradeceu a chamada e

nós convidamos para o seu lugar a senhora Elisângela Portela. 

ELISÂNGELA: Boa tarde, quase boa noite, né? Meu nome é Elisângela Portela e estou aqui

representando o projeto Mussurunga, e falo aqui, obrigada, sobre um assunto que pode ser

dentro sim da capacidade viária, do complexo viário, mas ninguém aqui em algum momento

falou sobre o transporte público que será impactado, por esses quase vinte mil pessoas que

estarão aumentando a densidade da população de Mussurunga. Temos aqui Charles, quantas

denúncias, quantas reclamações temos sobre o transporte público de Mussurunga, porque o

pessoal da bancada, da mesa, eles não pegam ônibus,  falam sobre a quanRdade de carro,

falam sobre as vias, mas ninguém aqui pega ônibus, não sabe como é ter um ônibus somente

para a maioria dos setores de Mussurunga II, então eu venho aqui pedir encarecidamente para

o pessoal da MRV, e para a SEDUR, eu acredito que vocês já devam perceber, o pessoal de

Mussurunga não está feliz com a gestão da SEDUR, temos muitos problemas. Que não vem ao

caso aqui agora no momento, mas eu peço que por favor vocês deem uma atenção maior para

o transporte público daquela região, e não somente para a questão de evasão de saída de

carros, mas também para a questão do transporte público, porque como foi dito serão alguns

apartamentos, 146 se não me engano, dados para a capacidade da questão de Minha Casa

Minha Vida, essas pessoas não tem carros. Essas pessoas não vão uRlizar a 29 de março, não

vão uRlizar a via que o Naldo falou que gostaria que Rvesse o nome de Dulce, como Luciana

mesmo  falou,  Mussurunga  é  um  bairro  pequeno,  ele  não  vai  comportar  um  macro
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empreendimento que a MRV está trazendo, então por favor,  levem em consideração isso,

obrigada. 

CERIMONIALISTA:  ConRnuamos.  Convidamos os  três  úlRmos parRcipantes  dessa audiência.

Ligia de Matos, Neverton Sousa e Raigner. Ligia de Matos, Neverton Sousa e Raigner. 

LIGIA: Boa noite a todos. Bom, referente a tudo que já foi falado aqui, eu também gostaria de

levar em consideração uma dúvida que eu tenho, ao ponto de que seria regularizado as áreas

das pessoas  que já  residem, já  ocupam de  alguma forma,  e eu gostaria  de saber  de que

maneira  seria  a  regularização  dessas  áreas  que  talvez  possam  ser  chamadas  de  áreas

remanescentes, porque me interessa saber, da minha área, mesmo não sendo um momento

de se tratar aqui agora, mas eu Rve uma parte do fundo do meu quintal que foi destruído. Eu

tenho interesse em saber de que maneira vão ser feitas essas regularizações, porque existem

casas que foram invadidas por um empreendimento que não são de vocês, mas a gente quer

saber de que maneira vocês vão tratar esse outro lado, e até mesmo se essa trataRva vai se

dar em uma geral ou apenas do lado que vocês vão construir, porque assim, se exisRu de um

lado eu acredito que possa exisRr do outro também, então é interessante que se tenha essa

resposta das  pessoas  que já  Rveram suas áreas  invadidas,  deixadas em penhasco.  Porque

muitas casas ficaram em penhasco, em pontos de risco, e a gente precisa também ter essa

resposta de que maneira vai ser feita essa regularização dessas áreas, fica aqui a minha dúvida.

NEVERTON: Boa tarde, meu nome é Neverton, acho que o que Rnha de perguntar e de falar a

maioria das pessoas já falaram. A minha dúvida agora é justamente de quem é a obra que está

desmatando tudo lá e o que a SEDUR e a prefeitura vão fazer em relação a essa empresa.

Porque tem projeto, tem IBAMA, tem tudo, o IBAMA disse que não sabe, não tem como, a

prefeitura também não tem ciência, ninguém tem ciência de nada, e as máquinas conRnuam

trabalhando,  um determinado  juiz  deu  uma  sentença  de  parar,  mas  a  voz  do  juiz  ou  do

promotor ou de quem quer que seja acho que não tem muita voz aRva no país. ConRnuaram.

Depois que eles acabaram tudo agora deram outra sentença, infelizmente a população fica

assim, recorre a quem? E eu acho que não tem ninguém a recorrer não. Só ao pai celesRal.

Porque aqui na terra infelizmente é vergonhoso, entendeu? Então, mas como tem o órgão da

SEDUR aqui eu gostaria que vocês dessem uma resposta não só para mim, acho que para todo

mundo, para saber quem foi que iniciou o desmatamento, quem derrubou, por que derrubou,

o que vai ser feito, porque agora tem aqui uma obra que é da MRV, uma obra que é de João,
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outra que é de Alberto, está todo mundo perdido, ninguém sabe mais de quem é a obra. Eu sei

que as máquinas que desmataram e os cangaços que estavam lá é da mesma empresa, não é

da MRV, não é da prefeitura, nem de ninguém, então o que a população está querendo saber

é de quem é para saber que órgão vai procurar para poder tomar as providências cabíveis.

Porque infelizmente está entregue às baratas, a realidade do nosso país é essa, e Salvador não

é diferente. Porque um juiz diz que é para parar, dá uma multa de 40 salários mínimos para a

MRV,  uma empresa  milionária,  40  salários  mínimos?  Essa  multa  é  para  mim,  para  dividir

duzentas vezes e eu pagar. Aí quer dizer, o cara faz o que? O cara conRnua na obra, se ele

desse uma multa de 200 milhões com certeza eu acharia que deveria parar. Depois que acabou

tudo, desmatou, matou bicho, eu acho que não tem muita coisa a fazer, só pedir a Deus que a

empresa realmente construa e que venha melhorias para a população de Mussurunga, é só

isso que tenho a dizer, e esperar uma resposta, né? Da prefeitura e da SEDUR, que não sabem

nada, infelizmente. 

RAIGNER: Bom gente, primeiramente eu queria agradecer a nossa amiga Lígia Portela, porque

sua fala era o que eu queria falar. Como eu fui o úlRmo, então vocês vão ter que ouvir de novo

um pouquinho. Basicamente o primeiro RIV que foi feito pela MRV que foi enviado o nosso

amigo que fez as modificações baseadas e entregou em mãos a vocês, o início das alterações

das dúvidas do RIV quem fez fui eu, certo? E como eu vi a fala de todo mundo eu foquei

simplesmente em transporte, que eu acho que é a área que vai afetar diretamente a todos na

região. Não importa se você mora no parque São Cristóvão, no São Cristóvão, estrada velha do

aeroporto,  vai  afetar,  porque quando o condomínio  da MRV chegar com 6.894 carros,  de

acordo  com  o  RIV  que  vocês  colocaram,  certo?  Que  é  uma  esRmaRva,  quando  vocês

colocarem que vai chegar essa quanRdade de carros o pessoal que for para o colina imperial

vai  querer  ir  no  shopping  São  Cristóvão,  o  shopping  Salvador  Norte,  vão  passar  por  São

Cristóvão,  vão  pegar  a  rotatória  do C,  vão querer  ir  no  Assaí,  independente do  nome do

mercado, é o mercado da região, aí vão pegar toda aquela rota dali de novo, vai querer ir na

rota da feirinha no sábado, para fazer, comprar uma fruta, uma verdura, e aí eles vão pegar

todo esse caminho de novo, então se  vocês forem analisar,  a região não vai  comportar a

quanRdade  de  carros,  não  tem transporte  público  suficiente,  tem gente  que  passa  horas

esperando para poder pegar um ônibus para ir para a estação Mussurunga, pela manhã na

estrada velha do aeroporto, Antônio Conselheiro, Alto da Cajá, tem seu Reinaldo ali, o pessoal

passa  um tempão  esperando  para  pegar  um ônibus  simplesmente  para  ir  para  a  estação
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Mussurunga para pegar outro ônibus para ir para o seu trabalho. Então assim, eu queria que

vocês da MRV me dissessem, a gente tem um projeto que a gente junto com a prefeitura

municipal de Salvador que a gente vai melhorar a mobilidade urbana, que a gente vai melhorar

o tráfego, porque hoje a gente está falando que vocês informaram que vai ser no prazo de

cinco anos a implantação de todo o projeto, certo? Só que aí vocês me colocam, são vinte mil

pessoas,  certo?  Arredondando,  se  a  gente  pega  vinte  mil  pessoas,  quem vai  morar  nos

condomínios vocês sabem que não é maior parte do pessoal, como já foi falado aqui, não vai

ser o pessoal que vai andar  de ônibus, então a gente vai ter um engarrafamento massivo nos

horários de pico, foi colocado no RIV  na página 47 se vocês Rverem dúvida, o sistema viário

existente apresenta um nível de serviço bom de ocupação com alguns pontos apresentando

nível aceitável. Quem mora em Mussurunga, vocês aqui, que são moradores, Mussurunga hoje

está aceitável? Vocês pegam engarrafamento ou de ônibus ou de carro dentro de Mussurunga,

para ir de um lugar a outro às vezes rápido? Então, se a gente hoje já tem um problema que já

está se tornando crônico, imagine com a chegada, não estou querendo que a MRV desista de

fazer o empreendimento, o empreendimento vai ser bom para a gente, só que eu quero que

venha já a solução do problema que vai ser gerado. A gente tem que trabalhar a longo prazo,

não a curto prazo, não é apagando incêndio, certo? Eu estou falando com a visão totalmente

técnica, certo? Eu não sou da área de tráfego de mobilidade, igual o amigo ali responsável,

mas eu sou economista e sou analista, então trabalho com números, então nessa forma de

números eu posso falar. Então irmão, eu não sei até onde está seu projeto, pelo que eu vi ali

você focou mais na região em torno mesmo do colina, mas toda aquela região ali vai afetar a

vida  de  cada  um aqui,  porque  os  novos  moradores  vão  querer  ir  para  o  Salvador  Norte

Shopping. Ah, não quero ir no Assaí, vou no Atacarejo, e vai aumentar o trajeto, vai afetar o

São Cristóvão, parque São Cristóvão, vai afetar a vida de todo mundo. Isso daí impacta quem

está na estrada velha do aeroporto, alto da cajá e vai querer ir para o setor C ou para a estação

Mussurunga, porque vai pegar um engarrafamento absurdo para ir para a estação, entendeu?

Então um problema crônico, eu sei que não é só de Mussurunga, não é só de São Cristóvão,

certo? É no Brasil todo, mas a gente precisa verificar antes que a gente tenha que apagar

incêndio, ao invés da gente pensar em curto prazo como tudo nesse país a gente faz, por que a

gente não pensa a longo prazo? Vamos evitar o problema, vamos evitar a dor de cabeça. Então

eu gostaria que se Rver uma resposta, um prazo de uma resposta, porque assim, a ideia de seu

Reginaldo é uma via de escoamento, a ideia que vocês têm e colocaram no projeto é uma via

diretamente para a 29 de março, só que assim, vocês vão colocar essa via de vocês, só que o
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pessoal não vai chegar direto e não vai para o colina. O pessoal chega, vai querer comprar um

pão, aí vai passar no H, no I, vai descer para a rotula da sanRnha, vai descer para o setor C, vou

comprar uma fruta, vai descer, vou comprar um açaí para levar para casa, nem tudo o pessoal

gosta de fazer delivery, eu falo que eu peço, vou para minha casa, todo mundo aqui vai na

casa, quer comprar alguma coisa no caminho, isso daí vai massificar o engarrafamento e o

problema que a gente já tem e o desgaste do asfalto, que a gente já tem, tem asfalto lá, como

é, senhor Naldinho, que o senhor fala desde que lhe conheço? Pronto, asfalto de 45 anos o

senhor Naldinho fala. O que eu estou trazendo para cá eu quero pedir desculpa à colega ali,

realmente como falei com você aqui, certo? Eu sei que você está no seu direito, irmão, sei que

o outro brother que estava aqui também está no direito dele, eu entendo a dor de vocês,

certo? Só que Rpo assim, é porque como eu sou técnico, o técnico vai na área técnica, então

para mim o que vocês estavam falando na minha cabeça, Rpo assim, não bate a lógica, porque

eu trabalho  com números,  certo?  Então  eu  gostaria  que  vocês  me dessem uma resposta

quanto  a  isso,  porque  eu  sou  morador  de  Mussurunga,  eu  já  peguei  engarrafamento  de

Mussurunga para trocar um poste quando estava botando lâmpada de led, de ficar quarenta

minutos para andar  daqui  até a saída do hotel,  entendeu? Então vamos tentar  fazer uma

forma que a gente evite apagar incêndio. Porque no momento que a gente vive só apagando

incêndio  a  gente  só  vai  ter  dor  de  cabeça.  Dificulta  a  vida  de  todos  aqui  e  dos  novos

moradores, porque o que adianta o cara comprar um apartamento de 280, 300, 400, não sei a

média de valores, mas pela média do que eu vi vai ter apartamentos nessa média de preço

também, vai ter apartamento mais popular também, mas Rpo assim, esse morador quando

chegar vai dizer porra, comprei aqui, que inferno agora, todo dia para sair daqui vai ser um

inferno, tenho que sair uma hora mais cedo para poder chegar no trabalho, vou ter que sair

uma hora mais tarde do trabalho para poder chegar de boa em casa, porque senão eu perco

uma hora dentro do engarrafamento. Ninguém quer isso aqui, todo mundo quer trabalhar o

dia todo e chegar em casa e ir direto para casa descansar. Todo mundo quer tomar seu banho,

todo mundo quer comer quando chegar em casa, ver sua esposa, ver seu marido, entendeu?

Eu, desculpa passar do tempo, mas realmente isso é um ponto muito críRco para todos nós

aqui e as pessoas que estão em casa que não sabem que a gente está aqui lutando por elas, e

eu queria agradecer a todos vocês. 

YURI:  Desde o início esclarecemos que o objeto  da audiência  é o empreendimento colina

imperial, da MRV, que fica na Plinio Garcés de Sena. Não estamos aqui para discuRr nenhuma
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outra obra ou ato da SEDUR. Eu sei que todos falaram uma única vez e existem diversos outros

quesRonamentos, então todos os interessados em tratar acerca das dúvidas e sugestões desse

empreendimento devem encaminhar em até 5 dias após a realização da audiência para o e-

mail:  colinaimperial2021@gmail.com, para que a gente possa também avaliar e anexar aos

autos para análise do processo de licenciamento. 

RAFAEL: Em nome da MRV o que podemos fazer é agradecer a presença de todos. Da nossa

parte vamos manter essa transparência, manter a informação, manter o diálogo, foi o que nós

sempre fizemos. Infelizmente não sei realmente se a equipe da prefeitura tem as informações

agora, se pode passar, então acho que tem momentos oportunos, realmente. O que a gente

quer dizer é o seguinte, nós temos o canal aberto, nós estamos aqui hoje apresentando um

projeto que entendemos ser de grande relevância, muito importante tanto para a MRV como

para a comunidade, todos os pontos que foram observados, tanto por parte da MRV quanto

por parte da prefeitura ainda estão em fase de análise,  terão pontos a serem absorvidos,

conRnua o canal aberto via e-mail como foi passado pelo senhor Yuri. Então assim, o que nós

temos a fazer é agradecer e esperar que todos os pontos possam ser esclarecidos também. 

YURI:  Desde  o  começo  da  audiência  esclarecemos  o  objeto  dessa  audiência  pública,  que

inclusive  consta  no edital  de convocação.  As  comunicações que foram feitas  na rádio,  no

jornal,  nos  panfletos  digitais  informavam  que  essa  audiência  pública  era  referente  ao

empreendimento Colina Imperial  da MRV. Eu entendo que por se tratar do mesmo bairro

talvez seja uma área próxima e tenha ocorrido essa confusão. Mas também é respeitoso e

importante  nos  atermos  acerca  dos impactos  desse  empreendimento  da  MRV.  Em alguns

momentos os parRcipantes trataram acerca de um tema diferente que é relaRvo a outra obra .

Então quem quiser ter qualquer Rpo de informação a respeito de qualquer matéria que seja de

responsabilidade da SEDUR, faz um odcio, protocola na nossa sede e terá a resposta. 

YURI: A SEDUR, municipal e os demais órgãos que compõem a mesa, agradecem a parRcipação

de todos, podemos responder posteriormente os quesRonamentos por e-mail, como já dito.

Então obrigado a todos, e está encerrada a audiência pública referente ao empreendimento

colina imperial. 
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