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Relatório	de	Recomendações	

Assembleia	do	Clima	de	Salvador	
	
	
	
	
Quem	somos	
	
Somos pessoas de perfis variados, com opiniões e visões diversas e histórias 
diferentes de vida, mas temos algo fundamental em comum: somos cidadãs e 
cidadãos de Salvador! 

Recebemos o convite e respondemos ao chamamento do Mandato da Vereadora 
Maria Marighella, da Frente Parlamentar Mista Ambientalista da Câmara Municipal de 
Salvador e do Coletivo Delibera Brasil, realizado em outubro, através de convites 
entregues nas nossas residências ou chamamento nos canais de comunicação da 
cidade e fomos sorteados entre todos, todas e todes que se inscreveram. Quisemos 
participar porque acreditamos que esse é um espaço muito importante, uma forma da 
população participar e contribuir diretamente na solução de problemas da nossa 
cidade. 

Nos reunimos e trabalhamos coletivamente em cinco sábados (19/nov a 17/dez/2022) 
das 9h às 17h e em uma terça-feira (06/12 às 17h), com apoio e moderação da equipe 
de facilitadoras coordenada pelo Delibera Brasil. Ao longo desses encontros 
recebemos uma pasta com materiais informativos, tivemos a oportunidade de ouvir e 
questionar porta-vozes e especialistas nos temas, assim como representante da 
Prefeitura de Salvador.  

Aprendemos muito e nos sentimos seguros para deliberar e consensuar sobre as 
recomendações apresentadas neste relatório, assinado por cada uma/um de nós ao 
final. 

 
 
Porque	deliberar	sobre	ações	relacionadas	às	mudanças	climáticas 
 
As mudanças climáticas são um desafio atual que enfrentamos ao redor do mundo. 
Essas mudanças estão associadas com a emissão de gases do efeito estufa, o  
aumento da temperatura e também a ocorrência de vários eventos naturais extremos 
como secas intensas, escassez de água, incêndios severos, aumento do nível do mar, 
inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da 
biodiversidade. Essas mudanças afetam diretamente nossas vidas e algumas 
pessoas acabam sendo mais vulneráveis aos seus efeitos que outras.  
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Porém, apesar da emergência da situação, existem medidas que podemos tomar, 
globalmente, nacionalmente e localmente, para buscar frear a ocorrência da mudança 
climática e nos adaptar aos seus efeitos. 

O Brasil se comprometeu mundialmente1, entre outras, com duas metas gerais:  
redução de 37% das emissões até 2025 (em comparação a 2005) e de 43% das 
emissões até 2030. Um estudo da ONU Meio Ambiente (2020) aponta que atualmente 
mais de 70% das emissões globais são produzidas nas cidades, e por isso a atuação 
dos municípios é de extrema importância na redução das emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) e na adaptação às mudanças do clima. 

Em Salvador, em 2018, foi atestado que o setor de transporte era o que mais emitia 
GEE, responsável por cerca de 65,1% do total das emissões do ano, seguido do setor 
de energia estacionária (21,7%) e resíduos (12,6%) e Agricultura, Florestas e Uso do 
Solo - AFOLU (0,6%).  

As mudanças do clima tendem a causar impactos ainda mais marcantes em regiões 
de baixo rendimento, ou seja, comunidades pobres e vulnerabilizadas estão mais 
expostas aos riscos da variabilidade climática, dependendo assim de maior atenção.  
Por isso, é importante manter a atenção nos bairros e territórios populares como 
aqueles que devem ser priorizados nas definições e implantações de ações para 
reduzir os GEE. 

 

 

Nossa	Pergunta	Guia	

Na Assembleia Cidadã do Clima de Salvador, trabalhamos com a seguinte Pergunta 
Guia, que nos orientou durante todo o processo: “Quais ações do Plano de 
Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima (PMAMC) de Salvador devem ser 
priorizadas para a execução do orçamento municipal no quadriênio de 2022-
2025, tomando como referência o Plano Plurianual (PPA) vigente?”. A definição 
dessa pergunta tem como base o PPA aprovado pela Câmara de Vereadores de 
Salvador em 2021, para orientar a execução do orçamento do Município no período 
de 2022 a 2025. Nesse PPA, foram definidos recursos para diversos programas 
municipais, sendo que alguns deles incluem ações e indicam recursos voltados para 
a mitigação e adaptação dos efeitos das ações climáticas no município. 

O Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima (PMAMC) de Salvador, 
submetido à consulta pública em 2021, propõe uma estratégia de adaptação e 
mitigação para neutralização dos GEE – Gases de Efeito Estufa, reconhecendo a 
necessidade de um desenvolvimento de baixo carbono e resiliente aos efeitos da 
mudança do clima em Salvador. A Câmara Municipal  de Salvador aguarda o envio 
do Projeto de Lei da Política Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças do 
Clima, para apreciação dos vereadores.2  

 
1 O Brasil é signatário do Acordo de Paris, de 2016 
2 Até a data de aprovação deste relatório, o Projeto ainda não tinha sido protocolado 
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Mitigação é a intervenção humana para reduzir as fontes de gases de efeito estufa 
ou aprimorar os sumidouros (os processos, as atividades ou os mecanismos que 
eliminam um gás de efeito estufa da atmosfera), a fim de limitar a mudança do clima 
no futuro. 

Adaptação é a intervenção planejada para reduzir os riscos atuais e futuros aos 
efeitos da mudança do clima nos ecossistemas, bacias, territórios, meios de 
subsistência, população, infraestrutura, bens e serviços, entre outros (ações, 
práticas, tecnologias e/ou serviços). 

 

 
A	escolha	dos	Cenários	

 

Com apoio dos consultores do Instituto ZeroCem, foram apresentados alguns 
possíveis cenários de ação, com a ideia de propor linhas de reflexão para os membros 
da Assembleia e facilitar uma avaliação entre “prós” e “contras” para a posterior 
definição de prioridades. 

Os cenários apresentados não eram fechados, mas tinham como objetivo engajar os 
membros da assembleia a construir seu próprio cenário, levando em consideração a 
quantidade de dinheiro existente para investimento em ação climática no orçamento 
municipal. Cada cenário foi composto por um conjunto específico de ações climáticas 
que foram selecionadas pelos consultores com base nos objetivos do PMAMC e a 
sua articulação com o Plano Plurianual atual do Município de Salvador, tomando 
como referência os valores do Plano de Mobilidade e da Lei Orçamentária Anual de 
2023. Foram propostos três cenários: um com ênfase em mitigação, um com ênfase 
em adaptação, e um que propunha avançar em ambas as esferas, em diversas ações, 
mas pouco a pouco. 
 
Durante a Assembleia, pudemos conhecer e interagir com as ações específicas de 
cada cenário para buscar montar uma estratégia própria que refletisse nossas 
prioridades. As ações foram representadas em “cartas” que continham a descrição da 
ação, seu impacto climático, sua dimensão territorial e o valor para sua 
implementação. Com isso, os membros da Assembleia puderam “jogar” entre si e 
reorganizar as cartas para chegar a um cenário ideal de ações.3  

 
3 Assista à reportagem sobre a 4a Sessão da Assembleia Cidadã do Clima de Salvador-TV Câmara e 
entenda um pouco mais. 
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Para discutirmos e deliberarmos com consciência e responsabilidade financeira, 
trabalhamos com um “valor teto”, que serve como referência basilar para a construção 
de cada cenário. Este valor teto padrão foi estabelecido a partir da identificação do 
montante previsto na LOA 2023 para atividades de investimento das secretarias e 
órgãos municipais estratégicos para a ação climática, como transporte, 
desenvolvimento urbano, defesa civil, entre outros. Este somatório indicou um valor 
anual de R$ 974.535.000,00 de capacidade de investimento, o que nos levou a um 
valor teto de R$ 3.898.140.000,00 (o valor anual multiplicado por quatro) para os 
quatro anos de vigência do PPA.  

Importante salientar que o valor estimado para implementação das ações 
selecionadas do PMAMC seria de aproximadamente R$10.5 bilhões. Este valor 
precisaria de pelo menos oito anos para ser arrecadado, caso mantido o atual padrão 
de investimentos do Município. 

Também destacamos que há temas que carecem de detalhamento e por isso  
sinalizam necessidade de maior planejamento e esforço político para avançar na 
implementação de forma mais concreta, dada a maior dificuldade de sua execução. 
Entre eles, destacamos: 

● Resíduos sólidos - não há quantitativos e objetivos 
● Habitação - não há clareza sobre como potencializar a perspectiva climática 

em novas habitações 
● Drenagem, saneamento, proteção de encostas - não há detalhamento sobre 

ações nesta frente 

Já os investimentos em requalificação viária representam um valor significativo das 
ações de mobilidade, mas não possuem impacto claro de mitigação/adaptação e 
podem favorecer aumento do fluxo de veículos. 

O PMAMC se organiza em quatro Eixos Estratégicos, que também foram 
considerados para a composição dos cenários discutidos pela Assembleia Cidadã do 
Clima de Salvador. A seguir relacionamos um descritivo dos eixos, tal como se 
apresentam no PMAMC. 

 

SALVADOR INCLUSIVA 

O eixo Salvador Inclusiva, além de inserir a Justiça Climática no cerne de seus 
objetivos, reforça ações de outros planos e políticas que buscam incentivar a ampla 
participação da população, em especial os grupos mais vulneráveis, na formulação, 
implementação e monitoramento de propostas para ação climática. Considerando que 
a melhor forma de qualificar a participação, engajamento e monitoramento das ações 
da Prefeitura Municipal de Salvador por parte da população é o acesso à informação, 
educação e capacitação, a cidade pretende formar cidadãos conscientes dos efeitos 
das mudanças do clima em suas vidas e no planeta. 
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SALVADOR VERDE-AZUL 

A expansão de áreas verdes, requalificação de habitats naturais aquáticos e terrestres 
e a gestão eficiente de recursos naturais, como os rios e córregos, devem permear 
futuras ações em todos os setores da Cidade, de forma a diminuir a dependência de 
fontes de água do semiárido, garantir a manutenção e reprodução de espécies, 
mitigando a emissão de gases de efeito estufa e adaptando-se aos impactos das 
mudanças do clima. 

 

SALVADOR RESILIENTE 

Resiliência urbana é a capacidade que indivíduos, comunidades, instituições e 
sistemas dentro de uma cidade têm de sobreviver, se adaptar e crescer, independente 
dos choques e estresses crônicos aos quais são submetidos. O conceito de resiliência 
objetivo do PMAMC tem como foco a adaptação climática, mas vai além, buscando 
garantir condições de promover o desenvolvimento urbano e econômico de forma 
sustentável e inovadora, diminuindo as desigualdades sociais e espaciais existentes. 
A recuperação e manutenção de ecossistemas é vital para que a cidade se adapte às 
condições impostas pelas mudanças do clima em seu território, minimizando impactos 
negativos à sua população, serviços e ecossistemas. 

 

SALVADOR DE BAIXO CARBONO 

A Salvador de Baixo Carbono deve garantir a manutenção e inovação de seus setores 
produtivos, promovendo uma economia de baixa emissões até alcançar a 
neutralidade, o que representa um desafio progressivo para Salvador. A cidade 
deverá incorporar em seus futuros planos e ações a perspectiva da redução e 
neutralização de emissões como forma de garantir o fim de uma economia 
carbonizada, prevendo a eficiência no uso de recursos, a promoção de fontes 
renováveis de energia e a inovação tecnológica.	
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A	composição	dos	Cenários 
 
Cada um dos três cenários apresentados, respectivamente “Ênfase em Mitigação”, 
“Ênfase em Adaptação” e “Pouco a Pouco”, foi composto por uma quantidade de 
ações pré-estabelecidas, cuja  soma se aproximou do valor definido como teto, isto 
é, 3.8 bilhões de reais. Apesar de nenhum cenário conter estritamente ações da 
finalidade-título, cada um enfatiza e prioriza determinados tipos de ações. 

Logo, o Cenário 1 "Ênfase em Mitigação" contém 7 ações do tipo “Adaptação”, 30 
ações do tipo “Mitigação” e 3 ações que não foram categorizadas. O Cenário 2 
"Ênfase em Adaptação" contém 18 ações do tipo “Adaptação”, 19 ações do tipo 
“Mitigação” e 3 ações não categorizadas. Destaca-se nesse cenário que todas as 
ações de adaptação foram apresentadas considerando o valor para 100% de sua 
realização, enquanto as ações visando mitigar os efeitos da mudança climática 
previam de 20% a 60% de sua realização. Já o Cenário 3 "Pouco a pouco" contém 
18 ações de adaptação, 40 ações de mitigação e 4 ações não categorizadas, todas 
com a previsão de  20% a 50% de sua execução. 

 

Quadro 1 - Quantidade de Ações por Cenário 

Cenário 1 - “Ênfase em Mitigação” 40 

Cenário 2 - “Ênfase em Adaptação” 42 

Cenário 3 - “Pouco a Pouco” 62 

Nenhum cenário 4 

 

As ações previstas no PMAMC que não foram encaixadas em nenhum cenário foram: 
(1) Política de estacionamento; (2) estudos para redução de carro; (3) Implantação da 
Unidade de Monitoramento da Implantação do Plano de Mobilidade e (4) 
Compatibilizar sistemas tarifários. Apesar disso, elas foram discutidas, 
posteriormente, pelos/as participantes. 
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Cenários	discutidos	

 

O CENÁRIO 1 - ÊNFASE MITIGAÇÃO 

“A crise climática é uma realidade e pode ter reflexos em todo o planeta; se não 
começarmos a agir agora, vamos comprometer as futuras gerações.” 

 

Neste cenário são priorizadas as ações do PMAMC que têm como objetivo a redução 
do ritmo do aquecimento global e suas consequências, focando principalmente na 
redução das emissões de gases de efeito estufa.  

 

Gráfico 1 - Valores investidos no Cenário 1 

 

 

Para contribuir com esse objetivo, que tem um olhar para o futuro, estão previstos 
investimentos nas áreas de mobilidade, habitação e infra-estrutura verde. O cenário 
também leva em conta a necessidade de ação em territórios com maior 
vulnerabilidade, prevendo intervenções de curto prazo em áreas de encosta. 

Cerca de 50% das ações priorizadas neste cenário poderiam ser concluídas até 2025.  
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O CENÁRIO 2 - ÊNFASE ADAPTAÇÃO 

“A crise climática gera impactos que atingem diretamente a população, em 
especial as pessoas em situação mais vulnerável. Temos que agir agora 
pensando na redução de riscos e na adaptação da nossa cidade para esta nova 
realidade”. 

Neste cenário são priorizadas as iniciativas de adaptação que têm como foco 
enfrentar riscos e vulnerabilidades decorrentes dos efeitos das mudanças do clima. 

 

Gráfico 2 - Valores investidos no Cenário 2 

 

 

As ações previstas têm um olhar para o impacto, no presente e no futuro, que a crise 
climática tem sobre o território, com foco em mobilidade a pé e bicicleta, habitação, 
drenagem e encostas, infraestrutura verde, saneamento e resíduos sólidos.  

O cenário busca balancear ações de adaptação e mitigação, olhando mais para o 
impacto do que para as causas das mudanças climáticas.  

Cerca de 50% das ações priorizadas neste cenário poderiam ser concluídas até 2025.  

 

 

O CENÁRIO 3: POUCO A POUCO 

“Pensando nas mudanças climáticas, todas ações são importantes tanto para 
reduzir os efeitos a longo prazo quanto para reduzir os impactos e riscos no 
momento atual”. 
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Neste cenário o objetivo é abordar os diferentes eixos previstos no plano, uma vez 
que todos são importantes. Desta forma todas as ações selecionadas (62) serão 
priorizadas, embora com um investimento menor e um prazo de realização maior para 
cada uma delas. 

 

Gráfico 3 - Valores investidos no Cenário 3 

 

 

Neste caso, a estratégia é avançar em várias frentes, tanto de adaptação quanto de 
mitigação, realizando pouco a pouco todos os objetivos que foram acordados no 
plano.  

Nenhuma das ações previstas estaria concluída até 2025. 

 

------- 

 

No quadro a seguir, apresentamos as ações e recursos em cada um dos cenários, 
com estimativa de valores para sua implementação.  

 
Quadro 2 - Ações e recursos  por Cenário 

 
Ação Cenário 1 - Valor Cenário 2 - Valor Cenário 3 - Valor 

 R$800,000.00 R$800,000 R$800,000 

Usina de Compostagem R$1,000,000.00 R$1,000,000 R$1,000,000 
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Ação Cenário 1 - Valor Cenário 2 - Valor Cenário 3 - Valor 

Programa "Salvador Habita" R$0.00 R$149,613,043 R$149,613,043 

Programa "Morar Melhor" R$0.00 R$178,333,333 R$178,333,333 

Construção de Novas 
Unidades R$0.00 R$582,500,000 R$582,500,000 

Projeto "Novo Mané Dendê" R$542,462,500.00 R$542,462,500 R$542,462,500 

Telegestão da Iluminação 
Pública R$8,000,000.00 R$8,000,000 R$0 

Pontos de Iluminação LED R$68,780,000.00 R$68,780,000 R$68,780,000 

Redundância do Esgotamento 
Sanitário R$0.00 R$3,600,000 R$0 

Plano de Saneamento Básico R$5,032,200.00 R$8,387,000 R$8,387,000 

Elaboração do Novo PDDU R$6,194,000.00 R$6,194,000 R$2,477,600 

Projetos de Requalificação de 
Espaços Urbanos e 
Equipamentos Públicos R$14,634,482.75 R$7,317,241 R$14,634,483 

Projeto "Salvador Sem Risco" R$23,571,428.57 R$23,571,429 R$23,571,429 

Calçadas - AUC R$41,347,815.34 R$0 R$82,695,631 

Calçadas - Miolo R$61,976,484.70 R$24,790,594 R$123,952,969 

Calçadas - Subúrbio R$31,033,480.66 R$12,413,392 R$62,066,961 

Requalificar escadarias R$39,330,186.71 R$19,665,093 R$39,330,187 

Escadas rolantes R$0.00 R$36,664,022 R$183,320,108 

Planos inclinados R$0.00 R$38,045,871 R$76,091,742 

Elevadores R$0.00 R$29,095,833 R$72,739,583 

Implantar rede cicloviária R$106,585,077.42 R$35,528,359 R$177,641,796 

Requalificar rede cicloviária R$4,740,974.89 R$23,704,874 R$23,704,874 
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Ação Cenário 1 - Valor Cenário 2 - Valor Cenário 3 - Valor 
Bicicletários de médio porte 
(30-100 vagas, uso gratuito) 
próximo às estações/terminais 
de TC R$2,714,298.60 R$2,714,299 R$2,714,299 

Bicicletários de pequeno porte 
(conjuntos de paraciclos) em 
estações de BRT/BRS R$0.00 R$271,430 R$271,430 

Política de estacionamento R$0.00 R$0 R$0 

Estudos R$0.00 R$0 R$0 

Terminais de Integração R$94,602,353.87 R$94,602,354 R$94,602,354 

Tratamento Viário - Corredor 
BRT Lapa-Lip (via Av. Vasco 
da Gama e Av. Antônio Carlos 
Magalhães) R$0.00 R$10,241,953 R$51,209,767 

Renovação frota de veículos 
de grande capacidade R$1,236,996,348.64 R$371,098,905 R$371,098,905 

Tratamento Viário - Corredor 
BRT Lobato-Paripe-Pituaçu-
Corsário-Calçada-Lobato (Bi-
Circular, via Av. Gal Costa) R$0.00 R$6,514,317 R$0 

Tratamento Viário - Corredor 
BRS Eixo Miolo R$0.00 R$6,478,126 R$32,390,630 

Encosta Firme e Forte R$71,460,000.00 R$71,460,000 R$71,460,000 

Geomanta R$7,500,000.00 R$7,500,000 R$7,500,000 

Drenagem R$202,105,263.15 R$202,105,263 R$202,105,263 

Cidade Digital - Implantação e 
Instalação de Infraestrutura 
Tecnológica e de 
Comunicação R$0.00 R$0 R$103,856,000 

Desenvolvimento de 
Infraestrutura Tecnológica 
para Gestão da Cidade Digital R$0.00 R$0 R$7,730,000 

Bairros Inteligentes - Cidade 
Digital R$0.00 R$5,100,000 R$5,100,000 

Cidade Digital - Plataforma de 
Governança Integrada R$0.00 R$0 R$400,000 
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Ação Cenário 1 - Valor Cenário 2 - Valor Cenário 3 - Valor 
Cidade Digital - Implantação 
de Infraestrutura Tecnológica R$0.00 R$1,368,000 R$1,368,000 

Hortas R$2,400,000.00 R$2,400,000 R$2,400,000 

Plantio de árvores R$4,688,000.00 R$4,688,000 R$4,688,000 

Criação de parques R$12,340,000.00 R$6,170,000 R$12,340,000 

Infraestruturas costeiras R$0.00 R$11,785,714 R$0 

TOTAIS (*) R$2,590,294,895.31 R$2,604,964,946 R$3,385,337,887 
 
(*) Importante explicar que os valores totais são menores do que os R$ 3,8 bilhões 
mencionados acima, porque a Assembleia Cidadã foi informada de que uma das 
ações de mobilidade, de implantação de BRT, já está com a verba de cerca de  
R $1,3 bilhão empenhada e portanto não estaria mais disponível para a deliberação 
pelo grupo. 
 
	
Em resumo, por Eixo e estratégia de ação, temos: 

 
Quadro 3 - Ações e recursos por Eixo e por Cenário 

 

 
 
	
	
Deliberamos	e	criamos	o	Cenário	Salvador	no	Clima 
 
Em um primeiro momento, após contato e discussão geral sobre os três cenários 
apresentados, consideramos que o Cenário "Ênfase Adaptação" seria o mais próximo 
ao ideal de priorização das ações do PMAMC segundo as necessidades de Salvador. 
Avaliamos como principal ponto negativo do Cenário "Ênfase Mitigação", levantado 
em todos os subgrupos, que a maioria das ações propostas teriam resultados no 
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longo prazo. Foi consenso no grupo que Salvador precisa também de ações 
emergenciais com impactos no curto prazo. Já o ponto negativo percebido no Cenário 
"Pouco a Pouco" foi o risco de não haver recurso para conclusão das obras apontadas 
ou de futuras gestões deixarem de investir nas ações sem completá-las, já que de 
20% a 50% do valor total de investimentos nesse cenário se destinariam ao início de 
obras estruturantes e de longo prazo. 

O Cenário "Ênfase Adaptação" agradou mais porque contava majoritariamente com 
ações de efeito a curto prazo, além de garantir recursos para a finalização até 2025 
da maior parte das ações indicadas. Junta-se isso ao fato da urgente necessidade de 
priorização das áreas de riscos, diante dos deslizamentos de terra, enchentes e 
alagamentos que atingem com muita frequência os mesmos territórios, nos períodos 
de chuva. Assim, nosso primeiro consenso foi de que os investimentos deveriam 
ser capazes de “salvar vidas”. Afinal, as vítimas dos desastres não podem ser 
ponderadas como dados estatísticos, mas sim como vidas e histórias. Dessa maneira, 
o eixo principal do cenário diz respeito a áreas de risco de deslizamentos e enchentes, 
com ações em encostas, drenagem e habitação.  

Em uma segunda rodada de deliberações, ao nos debruçarmos de forma mais 
detalhada sobre todas as ações possíveis, verificamos ser fundamental incluir 
algumas ações que haviam ficado de fora e fomos fazendo escolhas e adequações 
para chegarmos a um 4o cenário, mais adequado para a cidade: o cenário 
recomendado pela Assembleia Cidadã é, portanto, o Salvador no Clima. O 
Gráfico 4 mostra a distribuição dos recursos para cada tipo de ação, com 62% 
destacados para ações de Adaptação e 38% para as de Mitigação.  
 

Gráfico 4 - Valores investidos no Cenário Salvador no Clima 
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Na sequência, serão apresentadas as ações selecionadas pela Assembleia Cidadã, 
os valores correspondentes e a justificativa desenvolvida pelo grupo. 

 

Elaboração do Novo PDDU 

A revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, cujo prazo para apresentação 
do projeto de lei à Câmara Municipal de Salvador é 2024, já está prevista no 
orçamento de 2023 como contratação de serviço de consultoria. O coletivo avaliou, 
no entanto, que o valor de R$ 12.3 milhões destacado era muito elevado para uma 
revisão. 

A decisão quanto a esta ação foi submetida a uma votação, já que houve discordância 
quanto à porcentagem que seria indicada. Parte do grupo defendia a utilização de 
20% do valor destacado no orçamento, enquanto outra parte argumentava sobre a 
necessidade de utilização de 50% do valor. Após discussões, conseguimos chegar a 
um acordo de que o valor de R $4.088.040 (33%) deveria ser suficiente para 
realização da revisão do PDDU.  

 

Plano de Saneamento Básico 

Embora tenha sido considerado como de importância estratégica para o 
enfrentamento de questões estruturantes em Salvador, nós avaliamos que o valor 
destinado à conclusão do Plano de Saneamento Básico (R$ 16.8 mi) era muito alto, 
pois o plano já está em elaboração e com etapa de diagnóstico concluída. Não 
tivemos oportunidade de esclarecer com o representante da Secretaria de 
Infraestrutura (SEINFRA), que não pôde comparecer às nossas sessões informativas. 
Recomendamos, portanto, que um terço do valor inicial seja executado, destacando 
R$ 5.535.420 para essa ação. 

 

Ações relacionadas ao uso de bicicleta como meio de transporte 

As ações relacionadas à melhoria das condições de infraestrutura para utilização da 
bicicleta como meio de transporte foram avaliadas como fundamentais para a redução 
da emissão de gás carbônico, contribuindo para a transição ao uso de energias 
limpas. Embora tenha havido convergência sobre a relevância dessas ações, 
deliberamos pela execução de 60% do valor, justificando que a implementação das 
ciclovias pode ser iniciada com esse valor e continuada nos PPAs seguintes. Além 
disso, foi ponderado que esta ação precisará ser integrada a outras políticas, como 
segurança pública e melhoria do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO), 
sem as quais sua efetividade poderá ser comprometida. As ações priorizadas somam 
R$ 133.275.680 e são as seguintes:  Requalificar rede cicloviária; Implantar rede 
cicloviária; Bicicletários de médio porte (30-100 vagas, uso gratuito) próximo às 
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estações/terminais de Transporte Coletivo e Bicicletários de pequeno porte (conjuntos 
de paraciclos) em estações de BRT/BRS. 

A Assembleia Cidadã reforça que a infraestrutura viária a ser instalada deve ser de 
ciclovias, não ciclofaixas, e que os bicicletários devem ser implantados nas estações 
de transporte de massa e nos bairros mais populosos. 

 

Renovação da frota de veículos de grande porte 

Embora tenham sido ponderadas a urgência e necessidade de renovação da frota do 
Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus, avaliou-se que o valor indicado no Plano 
de Mobilidade Urbana de Salvador (PLANMOB), R$1.2 bilhões, correspondente à 
renovação de 42% da frota atual, além de excessivamente elevado, não deveria ser 
custeado com recursos públicos na sua totalidade. Essa ponderação tem como base 
o Convênio assinado entre o município e o consórcio de empresas de ônibus 
(CONTRATO DE CONCESSÃO N.º 007/2014), em que consta uma cláusula4 que 
aponta como responsabilidade do consórcio a renovação da frota. 

Assim, pactuamos a recomendação para execução de recursos na ordem de 50% do 
previsto (economia de R$ 600 mil realocados em outras ações que priorizamos), 
sendo recomendado que seja aumentado o controle público de todo o STCO e que a 
revisão do PDDU preveja um planejamento mais integrado e detalhado da mobilidade, 
inclusive com vistas a melhorar a eficiência do STCO. 

 

Terminais de integração de transporte 

Sobre a construção de novos terminais de integração de transporte, nossa 
deliberação resultou na recomendação de que 40% dos recursos devem ser 
executados, o que se traduz em aproximadamente 5 novos terminais. Aqui também 

 
4 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA) 
(...) 
11.2. Constituem obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de outras previstas na legislação: 
I. cumprir e fazer cumprir fielmente as disposições do edital de licitação e respectivos anexos, bem 
como da legislação aplicável, mantendo durante toda a vigência da concessão as condições de 
habilitação e qualificação exigidos nos citados instrumentos; 
II. operar os serviços de forma a garantir a sua regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, conforto, cortesia, modicidade tarifária e comodidade defesa do meio 
ambiente e do patrimônio arquitetônico e paisagístico, respeito às diretrizes de uso do solo e de pleno 
respeito aos direitos dos usuários, na forma da lei e normas regulamentares; 
(...) 
XII. adequar as instalações, equipamentos e sistemas utilizados às necessidades do serviço, 
guardando-os, conservando-os, e mantendo-os em perfeitas condições, de acordo com as 
especificações dos serviços e as normas técnicas aplicáveis; 
(...) 
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ponderou-se a importância de articular esses projetos em uma visão mais ampla e 
integrada da cidade a partir da revisão do PDDU. 

 

Mobilidade a pé 

Todas/os consideram de fundamental importância o investimento destacado em 
melhorias das calçadas, embora com ressalvas, como a necessidade de se atentar à 
qualidade das obras de recuperação de calçadas, que, se conduzidas sem rigor, 
tendem a comprometer a durabilidade do investimento. Diante disso, defendemos a 
redução do valor do investimento em melhorias de calçadas na zona da Área Urbana 
Consolidada (AUC), pois essa zona concentra as calçadas de melhor qualidade da 
cidade. Ao mesmo tempo, deliberamos por manter o valor integral de investimentos 
em calçadas nas zonas periféricas da cidade, desde que essas obras primem pela 
qualidade, e ainda que isso signifique uma redução dos quilômetros de calçadas com 
obras executadas. Todos os participantes ressaltaram a importância de realizar obras 
com qualidade superior às realizadas atualmente. 

Nosso grupo também convergiu na avaliação de que as intervenções de 
requalificação das escadarias são urgentes, uma vez que são utilizadas para a 
conexão de vários bairros populares em toda a cidade. Ao mesmo tempo, ressaltou-
se que as obras devem ser precedidas por um mapeamento da qualidade das 
escadas, aumentando acessibilidade, fazendo controle social sobre as áreas 
prioritárias para implementação das escadarias e sobre a qualidade dessas obras. 
Mesmo tendo sido considerada ação prioritária, dada a morfologia de Salvador, 
deliberamos e recomendamos que 75% do valor orçado seja destinado a essas obras. 

Foi sugerido ainda que o mandato da vereadora Maria Marighella e a Frente 
Parlamentar Mista Ambientalista possam trabalhar com a Assembleia Cidadã para 
fazer o controle social da execução das obras, com acompanhamento pelos/as 
moradores/as, mediando diálogos e ações junto ao Executivo Municipal e ao próprio 
legislativo, quando couber.  

Diversos participantes demonstraram descrença quanto à viabilidade da 
implementação de elevadores como meio de transporte, devido à experiência mal-
sucedida dos elevadores construídos ao longo da Via Expressa, que nunca chegaram 
a funcionar de fato. Por esse motivo, foi pactuado que apenas um elevador deveria 
ser implementado, e que alguns cuidados deveriam ser observados, como a definição 
do local de construção de acordo com a necessidade da população, e indicação de 
utilização de placa solar ou outra fonte de energia renovável como experiência piloto 
para posterior avaliação do seu funcionamento e viabilidade de replicação. 

Sobre a implantação de planos inclinados, avaliou-se que  metade dos recursos 
destacados deveriam ser utilizados, priorizando a distribuição desses equipamentos 
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em bairros periféricos da cidade, com o intuito de descentralizar os transportes 
verticais na cidade. 

Já em relação às escadas rolantes, foi pactuado que apenas 25% do valor indicado 
no orçamento deveria ser executado, pois consideramos que existem ações mais 
prioritárias para a adaptação e mitigação do clima. Foi também ressaltada a grande 
dificuldade de manutenção do equipamento, fator que se torna mais grave em face 
do  histórico de abandono de estruturas já existentes no município. 

 

Sobre o BRT 

A Assembleia Cidadã considerou que as obras em curso e contratadas para a 
conclusão do sistema de BRT, Trecho LIP-LAPA merecem escrutínio tanto pelo 
volume de recursos empregados quanto pelos possíveis retornos que a obra trará à 
cidade. Foi discutida a pouca efetividade do projeto na redução da emissão de gases 
poluentes, por se tratar de transporte por ônibus movido por combustíveis derivados 
do petróleo, de energia não renovável.  

No entanto, pautados pelo pragmatismo, ao sermos informados de que se trata de 
um investimento já em curso, com obras em andamento, com poucas chances e 
possíveis consequências negativas de interromper o projeto, concluímos que a não 
conclusão poderia trazer mais prejuízos que benefícios. Por conta disso, passamos a 
desconsiderar o valor de R $1,3 bi, estimado para a conclusão dessa obra do BRT, 
do teto do cenário que construímos. 
 
De qualquer forma, devemos recomendar que os poderes públicos unam esforços 
para que seja ampliada a acessibilidade e a mobilidade nessa obra, investindo 
também na integração com outros modos de transporte, a utilização de energia 
renovável para seu funcionamento, a contratação de mão de obra local, além de 
reflorestamento para mitigar os danos causados pelo desmatamento e tamponamento 
dos rios da cidade. 

 

Habitação 

De maneira geral, essa foi uma decisão difícil, por conta das poucas informações 
disponibilizadas sobre os projetos de habitação, especialmente com relação ao 
Programa Salvador Habita. No entanto, mesmo com poucas informações, foi 
pactuada a manutenção no orçamento de 100% do valor destinado ao programa, 
desde que sejam destinados para a produção de novas unidades, seja com custeio 
integral do orçamento municipal, seja como contrapartida para contratação de 
recursos federais em programas de habitação. 
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Sobre o Programa Morar Melhor, que consiste no subsídio de recursos para os 
moradores realizarem melhorias nas suas moradias, decidiu-se também pela 
manutenção integral do valor previsto no orçamento, uma vez que esse se propõe a 
atender a 62 mil moradias e que existe de fato uma grande demanda por esse 
investimento. 

 

Energia e gestão inteligente 

Sobre as ações relacionadas à gestão inteligente e sustentável da iluminação pública, 
decidiu-se por manter a integralidade dos recursos destinados à modernização de 
pontos de energia, luz de LED e a telegestão de iluminação pública. 

Também decidiu-se por manter o valor integral para a execução dos projetos pilotos 
relacionados à cidade inteligente, com implantação de inteligência artificial na gestão 
da cidade e dos bairros de Salvador, tendo como perspectiva a otimização da gestão 
e melhoria do controle dos serviços públicos e da sua qualidade. 

 

Resíduos Sólidos 

Com relação aos recursos destinados ao tratamento dos resíduos sólidos, decidiu-se 
pela manutenção da ação de criação de uma usina de compostagem para a cidade 
de Salvador. O grupo decidiu não incluir a outra ação neste tema (Ecoponto), 
principalmente devido à falta de mais informações a respeito, considerando, inclusive, 
a necessidade de conclusão do Plano de Saneamento Básico Integrado (PMSBI) para 
melhor orientar as ações nesse sentido.  

 

Drenagem e Encostas 

Por se tratar de um problema crônico na cidade e que submete pessoas a situações 
de grande vulnerabilidade social, as ações de drenagem e recuperação de encostas 
tiveram seus valores mantidos em sua integralidade. Foi levantada, porém, a 
preocupação com obras de efeito temporário (geomanta) e defendeu-se a priorização 
de ações de caráter definitivo. 

 

Ações descartadas 

Algumas ações previstas no PMAMC e no PPA foram descartadas por não terem sido 
consideradas prioritárias, como, por exemplo, o tratamento viário da linha do BRT LIP-
LAPA, que nem mesmo foi concluída e já possui recursos para sua manutenção e 
recuperação. Pelo mesmo motivo, despriorizou-se o tratamento viário do corredor 
BRS - EIXOS Miolo e Av. Suburbana; projetos de requalificação de espaços públicos, 
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em razão da habitual baixa qualidade das obras e projetos e também porque essas 
ações devem estar vinculadas a ações de educação do uso dos equipamentos e 
espaços públicos, algo que não parece estar previsto na ação. 

 

O Quadro 4 apresenta o resumo das ações e valores correspondentes para 
implementação do cenário recomendado pela Assembleia Cidadã, Salvador no 
Clima., com valor total de investimentos previstos de R$ 2.443.763.260,00 (dois 
bilhões, quatrocentos e quarenta e três milhões, setecentos e sessenta e três 
mil e duzentos e sessenta reais). 

	

Quadro	4	-	Cenário Salvador no Clima 
Deliberação da Assembleia Cidadã		

Eixo Tema Ação Tipo Valor Decisão 

Mobilidade Mobilidade a Pé Escadas rolantes Mitig. R$ 45.830.027 

Mobilidade Mobilidade a Pé Elevadores Mitig. R$ 12.365.729 

Mobilidade Mobilidade a Pé Calçadas - AUC Mitig. R$ 16.539.126 

Mobilidade Bicicleta Requalificar rede 
cicloviária 

Mitig. R$ 23.704.874 

Mobilidade Integração 
Modal/ônibus 

Terminais de 
Integração 

Mitig. R$ 89.872.236 

Mobilidade Mobilidade a Pé Planos inclinados Mitig. R$ 76.091.742 

Mobilidade Integração 
Modal/ônibus 

Renovação frota de 
veículos de grande 
capacidade 

Mitig. R$ 618.498.174 

Mobilidade Mobilidade a Pé Calçadas - Subúrbio Mitig. R$ 31.033.481 

Mobilidade Mobilidade a Pé Calçadas - Miolo Mitig. R$ 61.976.485 
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Mobilidade Bicicleta Implantar rede 
cicloviária 

Mitig. R$ 106.585.077 

Mobilidade Mobilidade a Pé Requalificar escadarias Mitig. R$ 29.497.640 

Mobilidade Bicicleta Bicicletários de médio 
porte (30- 
100 vagas, uso 
gratuito) próximo às 
estações/terminai 
s de TC 

Mitig. R$ 2.714.299 

Mobilidade Bicicleta Bicicletários de 
pequeno porte 
(conjuntos de 
paraciclos) em 
estações de BRT/BRS 

Mitig. R$ 271.430 

Mobilidade Redução de Carro Política de 
estacionamento 

Mitig. (custeio) 

Mobilidade Redução de Carro Estudos Mitig. (custeio) 

Baixo Carbono Habitação Projeto "Novo Mané 
Dendê" 

Adapt. R$ 542.462.500 

Baixo Carbono Habitação Programa "Salvador 
Habita" 

Adapt. R$ 149.613.043 

Baixo Carbono Habitação Programa "Morar 
Melhor" 

Adapt. R$ 178.333.333 

Baixo Carbono Energia Pontos de Iluminação 
LED 

Mitig. R$ 68.780.000 

Baixo Carbono Energia Telegestão da 
Iluminação Pública 

Mitig. R$ 8.000.000 
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Baixo Carbono Saneamento Redundância do 
Esgotamento Sanitário 

Adapt. R$ 3.600.000 

Baixo Carbono Resíduos Sólidos Usina de 
Compostagem 

Mitig. R$ 1.000.000 

Inclusiva Integração de 
Políticas 

Elaboração do Novo 
PDDU 

N/A R$ 4.088.040 

Inclusiva Saneamento Plano de Saneamento 
Básico 

Adapt. R$ 5.535.420 

Inclusiva Integração de 
Políticas 

Projeto "Salvador Sem 
Risco" 

Adapt. R$ 23.571.429 

Inclusiva Integração de 
Políticas 

Projetos de 
Requalificação de 
Espaços Urbanos e 
Equipamentos Públicos 

Adapt. R$ 14.634.483 

Resiliente Cidade Inteligente Bairros Inteligentes - 
Cidade Digital 

Adapt. R$ 5.100.000 

Resiliente Agricultura Urbana Hortas Mitig. R$ 2.400.000 

Resiliente Drenagem Drenagem Adapt. R$ 202.105.263 

Resiliente Encostas Encosta Firme e Forte Adapt. R$ 71.460.000 

Resiliente Encostas Geomanta Adapt. R$ 7.500.000 

Verde-Azul Infraestrutura 
Verde-Azul 

Infraestruturas 
costeiras 

Mitig. R$ 23.571.429 

Verde-Azul Infraestrutura 
Verde-Azul 

Criação de parques Mitig. R$ 12.340.000 

Verde-Azul Infraestrutura 
Verde-Azul 

Plantio de árvores Mitig. R$ 4.688.000 
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Quadro	5	-	Síntese	da	deliberação	da	Assembleia	Cidadã	 

Eixo Tipo Número de 
Ações 

Valor Decisão 
Parcial 

Valor Decisão Total 

Mobilidade 
Mitig. 15 R$ 1.114.980.320 

R$ 1.114.980.320 

Adapt. 0 0 

N/A 0 0 

Baixo Carbono 
Mitig. 3 R$ 77.780.000 

R$ 951.788.876 

Adapt. 4 R$ 874.008.876 

N/A 0 0 

Inclusiva Mitig. 0 0 

R$ 47.829.372 

Adapt. 3 R$ 43.741.332 

N/A 1 R$ 4.088.040 

Resiliente Mitig. 1 R$ 2.400.000 

R$ 288.565.263 

Adapt. 4 R$ 286.165.263 

N/A 0 0 

Verde-Azul 
Mitig. 3 R$ 40.599.429 

R$ 40.599.429 

Adapt. 0 0 

N/A 0 0 

TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTOS 2022-2025  R$ 
2.443.763.260,00 
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RECOMENDAÇÕES MAIS GERAIS 

Além das ações recomendadas, já previstas nas peças de planejamento analisadas 
(PPA, PMAMC e PLANMOB), a Assembleia Cidadã decidiu por incluir no 
planejamento do orçamento municipal para os próximos 3 anos a criação e execução 
de ações de educação ambiental, com a destinação de R$ 7 milhões, entendendo 
que a tomada de consciência sobre o papel de cada cidadão na mitigação e 
adaptação do clima rumo a um cenário de justiça ambiental é de fundamental 
importância para o sucesso de todos os investimentos públicos neste sentido. 
Destacou-se que é direito e dever de todas e todos os cidadãs/ãos de Salvador ter 
acesso a informações e a participar das ações relacionadas à justiça ambiental, à luta 
pelo equilíbrio e sustentabilidade das nossas vidas na Terra. 

Foi sugerida a criação de um conselho popular para acompanhamento da 
implementação do PMAMC e das demais ações discutidas e decididas pela 
Assembleia Cidadã, que se firma e se compromete a atuar como mais um agente na 
luta pela cidade, seus moradores e seu meio ambiente. 

 

Sobre	a	Assembleia	Cidadã	do	Clima	de	Salvador	
	
A Assembleia Cidadã é uma inovação democrática que viabiliza a deliberação cidadã 
em diferentes escalas (local, regional, nacional ou global). Também conhecidas como 
Minipúblicos, Júri Cidadão ou Painel Cidadão, esses processos deliberativos variam 
em tamanho,duração e escala, mas se sustentam em três pilares:  

1. Aleatoriedade de seleção de participantes segundo os conceitos de 
pluralidade e representatividade; 

2. Informação, com qualificação temática trazida a partir de diferentes visões e 
posicionamentos;  

3. Facilitação Independente, resguardando o não condicionamento do resultado 
deliberativo. 

 
A Assembleia Cidadã do Clima de Salvador faz parte do programa Decidadania: o 
clima na pauta legislativa, iniciativa do Delibera Brasil em parceria com o ICLEI 
América do Sul e a Escola do Parlamento e com financiamento do National 
Endowment for Democracy (NED). 
 
A realização da Assembleia Cidadã contou com uma equipe de coordenação do 
Mandato Maria Marighella, com mentoria da equipe do Delibera Brasil, apoio de 
equipe do ICLEI e de Clara Domingas e consultoria do Instituto ZeroCem. 
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Após fase de planejamento, as atividades foram iniciadas com o convite e realização 
da primeira reunião do Grupo de Conteúdo, em 21 de Setembro de 2022. Trata-
se de um fórum plural de especialistas e partes interessadas responsável por 
definições de planejamento, etapa informativa e acompanhamento do processo.  
 
Parâmetros foram definidos para a composição da Assembleia Cidadã levando em 
conta gênero, raça, idade, escolaridade, ocupação e prefeitura-bairro. No final de 
Setembro foi realizado um trabalho de campo domiciliar, com equipe especializada 
em pesquisas de opinião, para convidar e inscrever uma amostra de 200 
moradoras/res de Salvador interessados em participar da Assembleia Cidadã. 
Convite assinado pela Vereadora Maria Marighella. Para ampliar o chamamento e 
complementar a composição da Assembleia Cidadã também foi usado um formulário 
de inscrição online divulgado nas mídias sociais. 
 
No dia 3 de Novembro foi realizado o evento público de Sorteio Cívico para 
seleção de 50 participantes da Assembleia Cidadã, com transmissão ao vivo pela TV 
Câmara (https://youtu.be/4oIoizSAC6s) . Após contatos com sorteadas/os um novo 
sorteio foi realizado para preenchimento das vacâncias. 
(https://www.mariamarighella.com.br/assembleia-cidada). 
 
A Assembleia Cidadã pelo Clima de Salvador teve participação ativa (com frequência 
em pelo menos 4 encontros, incluindo o último) de 39 pessoas sorteadas, com perfil 
representativo e diverso, conforme demonstra o quadro a seguir:  

 
Quadro	6	-	Participantes	por	Gênero,	Faixa	Etária,		

Raça,	Escolaridade	e	Renda 

Gênero 
Feminino 21 

Masculino 18 

Faixa Etária 

De 16 – 21 7 

De 22 – 24 4 

De 25 – 39 11 

De 40 – 59 14 

Mais de 60 3 

Raça 
Preta 11 

Parda 19 

Branca 6 
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Indígena 2 

Amarela 1 

Escolaridade 

De 1o a 5o ano do Ensino Fundamental 3 

Até 9o ano do Ensino Fundamental 3 

1º Ano do Ensino Médio 2 

2º Ano do Ensino Médio 5 

3º Ano do Ensino Médio 11 

Ensino Superior 10 

Pós Graduação 5 

Renda 

Até 1 salário mínimo - R$ 1200,00 16 

1-2 salários mínimos - Mais R$ 1200,00 - R$ 
2400,00 13 

2-3 salários mínimos - Mais R$ 2400,00 - R$ 
3600,00 5 

Mais de 3 salários - Acima de R$ 3600,00 5 

	

Imagem	1	-	Bairros	das/os	participantes	
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Ao longo das seis sessões o grupo pôde compreender os objetivos, ouvir e questionar 
especialistas e porta-vozes de diferentes visões, estudar e avaliar cenários 
alternativos para priorizar investimentos em ações previstas no PMANC para os 
próximos 4 anos. 
 
Parabenizamos e agradecemos o esforço de todas e todos envolvidos para o 
sucesso dessa iniciativa: 

Equipe Mandato Maria Marighella/Frente Parlamentar 
Thais Rebouças  Tássio Santos   Fernanda Gonzalez Renata 
Hasselman    Jade Andrade   Fátima Fróes 
Chayenne Guerreiro  Rhanna Rosa   Clara Corrêa 

Equipes do Centro de Cultura Vereador Manuel Querino e da TV Câmara 
 
Equipe ICLEI 
Bianca Cantoni  Lorena Bulhões   Marina Lopes 
 
Equipe ZeroCem  
Alexandre Fontenelle-Weber   Flavio Soares 

e	principalmente	das	cidadãs	e	cidadãos	participantes	da	Assembleia	
Cidadã	do	Clima	de	Salvador! 

Muito	Obrigada!	
	
Equipe	Delibera	Brasil 
Fernanda Império   Karin Adams    Silvia Cervellini 
Bruna Abreu     Clara Domingas    
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Amanda da Silva Bitencourt 
Amilton Gomes do Nascimento Junior 
Ana Cláudia Santos 

Angelo Fernandes Silva 
Antônio Jorge Nasciento Assis 
Ayira Valverde 
Bárbara Elcimar dos Reis Alves 

Bruno Vitor Melo de Jesus 
Cassildo Dantas Cerqueira 
Cleiton Souza Ferreira "Mellk" 

Edlene Rodrigues Goes 
Edinalva Jesus Mota 
Elifran Oliveira de Souza 
Eude dos Santos Leal 

Fabio dos Santos Passos 
Jacilene Santos das Neves 
Jandaira dos Santos Santiago 

Jocileide Apolinária dos Santos 
Jorge Conceição Mota 
Josenildo Sousa Santos  
Jucilene Santos Almeida 

Lairrane Alves Ferreira 
Lourdinha Cardoso 
Luca Dos Santos Brandão 
Luiz Carlos dos Santos Junior 

Maíra Correia Cavalcanti Dantas 
Maria Amelia Oliveira Ribeiro 
Maria de Fátima E. da Silva Gavião 

Maria Elizabeth Conceição Lordello 
Maria Luiza da Silva Reis 
Patricia Souza Silva 
Silvana Neuza Pereira Canário  

Thauan Brendo dos Santos Dorea 
Victor Cirilo Chagas Oliveira 
Vinicius Santos Duarte 
Vitor Manoel Bonfim Silva 

Vitória Hellen 
Wesley Silva Santoso 
Zoraide Santos da Silva 
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Salvador, 17 de dezembro de 2022 


