MEMÓRIA DE REUNIÃO
1ª Reunião Participativa para Elaboração do Plano de Ilha de Maré
Local: Escola Municipal de Ilha de Maré, Praia Grande/Ilha de Maré
Data: 07.10.2021
Horário: 10h às 12h:30min
PARTICIPANTES:
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas – SEINFRA; Defensoria
Pública do Estado da Bahia– DPE-BA; Secretaria Municipal da Reparação –
SEMUR; Secretaria Municipal de Educação – SMED; Secretaria Municipal da
Saúde – SMS; Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza,
Esporte e Lazer – SEMPRE; Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade –
SEMAN; Prefeitura-Bairro Subúrbio e Ilhas, Fundação Mário Leal Ferreira – FMLF
e FFA Arquitetura e Urbanismo.
OBJETIVO:
Primeira reunião participativa para elaboração do Plano Ilha de Maré
ASSUNTOS DISCUTIDOS/FALAS/CONTEÚDO DA REUNIÃO:
Dirigentes FMLF: realizou a abertura e apresentação da pauta do dia;
SEMUR: Deu boas-vindas e falou acerca da importância do trabalho que se dará
de forma participativa;
Defensoria Pública do Estado da Bahia: abordou o papel da Defensoria, da
necessidade de o trabalho ser participativo e de se respeitar a periodicidade das
marés de forma a não comprometer as atividades econômicas ou a participação
da população nos eventos e discussões;
Dirigentes FMLF: explicou as razões da elaboração de um plano em face das
demandas de zeladoria e obras físicas existentes na ilha, que basicamente irá
nortear as demandas e políticas públicas futuras, e falou um pouco das
peculiaridades da ilha.
Apresentações:
1. (Apresentação Institucional FMLF): Apresentação do escopo do trabalhoestratégias, diferença entre plano, projeto e obra, além dos objetivos do trabalho,
o papel institucional da FMLF, e das equipes - FMLF e FFA- que farão o trabalho
na Ilha de Maré;
Além dos assuntos acima, foi pontuada a possibilidade de realização de parceria
com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador
– SEMDEC para trabalhar as potencialidades econômicas da Ilha de Maré.
(Abertura para dúvidas e sugestões e solicitação de informação sobre a
apresentação realizada pela FMLF):
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Participante Uprofeta (Prefeitura Municipal de Salvador- PMS)
- A FMLF está disposta a acatar as indicações vindas da comunidade?
- Qual a fonte de recurso?
- Quem vai fiscalizar os impactos ambientais, que porventura ocorram em função
de intervenções advindas das propostas constantes no Plano?
- Observou a ausência do MPF e do MPBA;
- Solicitou que fosse explicada novamente a relação do plano com as
intervenções necessárias;
- O que garante sobre pagamento de taxas de IPTU;
- Sobre a possibilidade de dividir a região quilombola em outras regiões;
Respostas da FMLF:
- Fonte de recursos: Prefeitura Municipal de Salvador – PMS para fazer esse
plano;
- Do Plano da Ilha de Maré sairão as propostas de intervenções e políticas
públicas e, neste sentido, ele serve para balizar as cobranças por parte da
população;
- As propostas serão acolhidas e vão para o plano desde que sejam exequíveis e
haverá o devido retorno à comunidade sobre isso (as devolutivas da
Participação);
- O MPF foi comunicado sobre a reunião;
Participante Uprofeta
- Sobre qual seria a fonte de recurso da PMS?
Respostas da FMLF:
- No Plano serão definidas as prioridades de captação de recursos, as quais
podem advir da fonte 00/PMS;
- Não existe a possibilidade de o plano paralisar obras ou intervenções que
porventura estiverem em curso;
- O Plano será levado ao prefeito para atendimento das demandas constantes
nele;
Jessé dos Santos (Conselheiro Comunitário):
- Boas-vindas e agradecimentos, pontuando a ausência de alguns diretores e
lideranças comunitárias, solicitou que a Prefeitura comunicasse ao máximo
acerca das ações e etapas dos trabalhos de forma a possibilitar a participação da
comunidade e lembrou acerca da dificuldade com transportes existente na ilha,
sobretudo em função dos custos.
Respostas da FMLF:
- Destacou a importância da representatividade e não de números;
Gabriel (morador e liderança de Botelho):
- Cobrou acerca da pavimentação de Botelho;
2

Respostas da FMLF:
- Confirmou que todas as propostas, solicitações e demandas serão coletadas,
incluindo a apresentada pelo morador;
Marizelha (liderança de Bananeiras)
- Fez um resgate do histórico de ações até o momento e das dificuldades que a
Ilha de Maré enfrenta no tocante ao acesso a políticas públicas, lembrando os
recentes acidentes;
- Disse que em reunião ocorrida em 08/2021 uma pessoa da FMLF informou que
se os recursos estariam garantidos pela Refinaria Landulfo Alves e; e se as
obras previstas serão executadas logo após o plano?
- Relembrou os acidentes ocorridos em Ilha de Maré e o último foi em 2013
(caldeira do navio Golden Miller) , ambos relacionados com explosões ocorridas
em navios próximos à Ilha e da importância de um plano de fuga para a Ilha de
Maré e estrutura para que os moradores consigam se locomover;
- Pontuou sobre pavimentação para a ilha e importância de compatibilizar a
pavimentação com a colocação de infraestruturas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, para evitar retrabalho, etc. e que para isso é necessária a
articulação com o governo estadual (EMBASA);
Respostas da FMLF:
- Pactuou trazer resposta sobre a informação acerca do recurso da Refinaria
Landulfo Alves, mas garantiu que não foi um funcionário da FMLF que deu essa
informação;
- Ressaltou que as demandas emergenciais serão levadas ao prefeito;
- Pontuou que a pavimentação tem uma relação direta com a drenagem e o
abastecimento de água com o esgoto e tem encaminhado ofícios com essas
demandas para o Governo do Estado (EMBASA), mas a comunidade possui mais
poder para cobrar o atendimento a essas demandas;
Ubirajara (Ouvidoria Setorial):
- Fez uma listagem acerca das demandas de obras para a Ilha de Maré que
precisam de atenção por parte da PMS:
o Duas praças em Santana- já foram reformadas;
o Pavimentação em Botelho;
o Acesso de Santana a Praia Grande;
o Via de Ligação entre Praia Grande e Botelho;
o Dois píers em Santana - recuperar;
o Píer de Bananeiras - construir;
o Saneamento Básico - elaboração do Plano Municipal em Curso;
o Rua do Dendê, em Santana, canal antigo e Rua da Paz, também em
Santana, “canal a céu aberto”;
o Cemitério - reforma;
o Orla de Itamoabo - requalificação;
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2. (Apresentação Operacional FFA Arquitetura e Urbanismo): Apresentaram as
etapas de trabalho que envolvem a construção participativa do Plano da Ilha de
Maré, com a divisão das equipes, previsão de datas referentes às etapas,
trabalhos e divisão das áreas da ilha para realização dos eventos participativos;
(Abertura para dúvidas e sugestões e solicitação de informação sobre a
apresentação realizada pela FFA Arquitetura e Urbanismo):
Marizelha (liderança de Bananeiras)
Sugeriu a realização de mais uma oficina, separando o eixo norte da ilha e
lembrou que a execução dos trabalhos durante o verão será complicada devido a
fatores relacionados com a economia local: turismo, produção de artesanato e
pesca, mas que vai se esforçar para participar.
Luciete Santos (liderança de Praia Grande | Conselho Municipal das
Comunidades Negras, ONG Maresom dos Quilombos de Ilha de Maré):
- Ressaltou a importância de o Plano respeitar a identidade local.
Respostas da FMLF:
- Tranquilizou Luciete e lembrou o exemplo da requalificação do Curuzu, onde a
FMLF teve o cuidado de fazer com que a comunidade não perdesse a identidade
nem as oportunidades advindas da requalificação ocorrida no local;
Carlos (liderança de Bananeiras):
- Destacou a importância das oficinas e eventos participativos serem abertos
para todos os moradores da ilha; a FMLF reiterou o caráter aberto dos eventos.
Ivan (morador):
- Reiterou sobre a importância do projeto de requalificação da orla de Itamoabo
e perguntou se o projeto precisará entrar no plano para ser executado;
Respostas da FMLF/FFA:
- A participação dos moradores do Apicum nas oficinas que ocorrerá ocorrerão
em Praia Grande, por ser o local mais próximo;
Respostas da FMLF:
- O projeto da orla de Itamoabo entrará no plano se a comunidade entender que é
prioridade
Alessandra (moradora):
- Parabenizou a construção coletiva, um momento de ouvir as especificidades de
cada comunidade;
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- Pontuou e cobrou sobre a discussão da reunião do dia 24/08/2021, onde
estavam Fernando e Daniel, quando foi cobrado de onde viriam os recursos e,
também, foi colocada a contrapartida ambiental.
Renato das Neves (morador e técnico da SEMUR):
- Falou sobre a importância de a comunidade eleger lideranças comunitárias
representativas e de a população de Ilha de Maré se organizar melhor.
Resposta FMLF:
- Foi sugerido que a comunidade acompanhasse os técnicos durante as visitas de
campo.

Agnaldo (morador de Martelo):
- Relatou acerca das dificuldades geradas para a comunidade devido a atuação
de lideranças antigas;
- Infirmou que a área que possui mais fragilidades e carências é o norte da Ilha
de Maré.
Resposta FMLF:
- Fala acerca da importância que a o trabalho da FMLF contemple toda a ilha.
Antônio (morador do Major):
- Ressalta a necessidade de união entre as pessoas na ilha;
- Reitera a dificuldade em recebimento de políticas públicas que a Ilha de Maré
enfrenta.
Elmo Lobão (empresário de Itamoabo):
- Elogiou o projeto e a oportunidade que ele representa para discutir as questões
da Ilha;
- Falou da necessidade de resolver questões atreladas a acessibilidade interna
na ilha;
- Gentilmente e por iniciativa própria cedeu a estrutura do empreendimento dele
para a realização de eventos.
Ubirajara (Ouvidoria Setorial):
- Realizou alguns cumprimentos e se colocou à disposição de todos.
Marina Annes (FFA Arquitetura e Urbanismo)
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- Reiterou a necessidade de se definir os locais de realização dos demais
eventos durante as próximas oficinas, que serão realizadas nos dias 14 e 15 de
outubro de 2021;
Pedro (servidor SEMAN) :
- Traz mais uma fala sobre a importância da união entre a população e do
trabalho coletivo;
- Cita/lista problemáticas da ilha: descarte de resíduos sólidos em locais
indevidos; transporte (incluindo logística para trazer compras e materiais de
construção para a ilha) e sugeriu que fosse disponibilizada uma balsa para
transporte de mercadorias e bens entre o continente e a Ilha de maré, transporte
de pessoas em barcos maiores e a preços mais acessíveis;
A reunião foi finalizada com a fala da FMLF solicitando a participação de todos,
inclusive nas caminhadas, para construir um plano conjuntamente e com
qualidade.
A reunião foi encerrada pela FMLF.

ENCAMINHAMENTOS:
- Próximas oficinas: 14 e 15 de outubro de 2021;
- Nas próximas oficinas: pactuação acerca do formato e locais das próximas
oficinas e eventos participativos;
- Encaminhamento de demandas aqui listadas – dentro das possibilidades - para
devidas providências no âmbito da PMS.
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ANEXO I: LISTA DE PRESENÇA
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ANEXO II: Registros Fotográficos da 1a Reunião Participativa para Elaboração
do Plano de Ilha de Maré
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