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INTRODUÇÃO 

 

A iniciativa inédita no Brasil de Deliberação Cidadã proposta pelo poder 

legislativo vem complementar uma série de processos participativos promovidos 

pela Comissão Especial da Avenida Soares Lopes, instituída pela Câmara 

Municipal de Ilhéus.  

 

A requalificação da Praia da Avenida, um cartão postal da cidade, é uma 

demanda antiga da população e requer vontade política, planejamento, captação 

de recursos e escolhas difíceis.  

 

Por onde começar, qual a avenida que atende os desejos e necessidades da 

população ilheense, de onde virão os recursos?  

 

Para responder estas e outras questões a Comissão Especial promoveu uma 

série de audiências públicas abordando diferentes temáticas: arquitetura, meio 

ambiente, esporte e lazer, cultura, habitação, turismo, comércio, mobilidade e 

segurança, educação e ordenamento jurídico. Simultaneamente, abriu um 

processo de consulta pública online e presencial abrindo que contou com grande 

engajamento da população. 

 

Em seguida, em parceria com o Delibera Brasil, convocou cidadãos e cidadãs a 

participarem ativamente deste processo realizando o MiniPúblico Orla Viva, que 

teve como resultado a deliberação coletiva de um Carta de Recomendações 

sobre a Avenida, construída a partir do conjunto de informações obtidas nas 

etapas anteriores, na troca com especialistas e foco no bem comum. 

 

Com satisfação que apresentamos neste documento um resumo deste processo, 

uma conquista democrática para a população do município de Ilhéus e 

esperamos um importante instrumento para o planejamento de uma Orla Viva e 

sintonizada com os desejos dos cidadãos. 
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ETAPAS DE PREPARAÇÃO 

 

A. Formação do Grupo de Conteúdo:  

A metodologia de Deliberação pressupõe uma etapa informativa que dará base 

para decisões conscientes dos cidadãos. Para tanto, foi constituído um Grupo 

de Conteúdo formado por especialistas e acadêmicos de diversas áreas como 

urbanismo, meio ambiente, gestão pública, acessibilidade; representantes das 

universidades públicas locais; da iniciativa privada; secretários da gestão 

municipal e representantes do legislativo. 

O Grupo de Conteúdo tem como principais objetivo: 

 validar o processo de recrutamento e sorteio de participantes. 

 fornecer informações complementares aos membros do Minipúblico, 

esclarecer dúvidas e contribuir na definição das questões-chave que 

serão debatidas pelos cidadãos. 

 acompanhar o processo deliberativo e advogar pela sua incidência. 

Para tanto foram realizados 3 encontros virtuais entre os membros convidados, 

que trouxeram relevantes contribuições para o processo. 

 

B. Treinamento de jovens estudantes para etapa de recrutamento 

Uma etapa fundamental para os Minipúblicos é o recrutamento ativo de 

moradores. Em Ilhéus, tivemos a oportunidade de contar com a parceria de 

jovens estudantes da Escola Técnica Nelson Schaun, que passaram por uma 

oficina formativa conduzida pelo Delibera Brasil. Após 3 dias de treinamento, 

teórico e prático, os 20 jovens saíram a campo, em duplas, visitando os 

domicílios pré-estabelecidos, conseguindo um resultado extremamente positivo 

no engajamento dos cidadãos. 

 

 

PERFIL: MORADORES PARTICIPANTES DO SORTEIO PERFIL 
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1. RECRUTAMENTO ATIVO: os jovens recrutadores visitaram todos os bairros 

urbanos de Ilhéus entregando, porta a porta, uma carta-convite para os 

moradores de quarteirões escolhidos. Os moradores interessados responderam 

a um questionário de perfil socioeconômico e foram informados sobre sua 

participação no sorteio que escolheria aleatoriamente aqueles que iriam compor 

o MiniPúblico. 

Este chamamento teve a adesão de 127 moradores dos diferentes bairros de 

Ilhéus. 

O perfil, como vemos abaixo, foi bastante diversificado e representativo da 

população do município. É importante também ressaltar que 68% dos moradores 

recrutados declaram nunca ter participado de qualquer atividade ou projeto 

relacionado a propostas do poder público. 

 

1. RAÇA/COR: 

 
 

2. OCUPAÇÃO: 
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3. FAIXA DE RENDA: 

 

D. ESCOLARIDADE: 

 

F. RELIGIÃO: 

 

G. PARTICIPAÇÃO 
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H. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

 

 

2. INSCRIÇÃO ONLINE: Para o processo de inscrição online foram enviadas, 

através de portador, 1000 cartas para cidadãos residentes nas diferentes regiões 

da cidade, aproximadamente 43 em cada bairro. Neste formato os cidadãos 

foram informados do projeto e convidados a se inscrever através de um link 

específico. Este é um formato de convocação inédito no Brasil, mas muito 

utilizado em processos de deliberação cidadã no exterior.  
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SORTEIO CIDADÃO: 

 

O Sorteio aleatório dos participantes é um dos pilares da Deliberação Cidadã, 

tendo como objetivo garantir que todos os cidadãos inscritos tenham a mesma 

chance de participar. No caso de Ilhéus a transparência do processo foi garantida 

pela transmissão ao vivo feita através dos canais de mídia da Câmara Municipal 

e a utilização de um aplicativo para sorteio de números aleatórios. 

Foram sorteados 36 cidadãos e cidadãs para a composição do Minipúblico Orla 

Viva, 30 titulares e 6 suplentes. 

 

 
 

MINIPÚBLICO: PARTICIPANTES 

 

Todos os moradores sorteados foram contactados para a 

confirmação de presença, no entanto, apenas 14 cidadãos 

conseguiram efetivamente participar das oficinas 

deliberativas. Os principais motivos de recusa foram: 

mudança na rotina que impossibilitou a participação, período de trabalho no 

horário dos encontros e impossibilidade de contato através de telefone mesmo 

após diversas tentativas.  

Apesar do número de integrantes ser inferior ao previsto a diversidade de perfis 

socioeconômicos do Minipúblico foi preservada. 

 

 

 

Tabela 1: perfil  

SORTEIO 

Audiência 

Pública: 

Comissão 

Especial 

Avenida 

Soares Lopes 

 

https://youtu.be/L7g6iWl0Jxk
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Sexo/Gênero Recrutados Sorteados MiniPublico

Masculino 50,0% 52,8% 46,7%

Feminino 45,4% 47,2% 53,3%

Não declarou 4,6%

Faixa Etária Recrutados Sorteados MiniPublico

16 -25 anos 15,4% 13,9% 20,0%

26 - 35 anos 6,9% 2,8% 6,7%

36 - 45 anos 26,2% 33,3% 33,3%

46 - 55 anos 22,3% 27,8% 26,7%

56 ou + 29,2% 19,4% 13,3%

NR 2,8%

Raça/Cor Recrutados Sorteados MiniPublico

Amarela 1,5% 2,8% 6,7%

Branca 13,1% 11,1% 20,0%

Indigena 3,1% 0,0% 0,0%

Parda 48,5% 58,3% 40,0%

Preta 31,5% 22,2% 33,3%

Não declarou 2,3% 5,6%

Escolaridade Recrutados Sorteados MiniPublico

Não cursou 1,5% 5,6% 0,0%

Fund I 12,3% 8,3% 6,7%

Fund II 7,7% 8,3% 6,7%

Ensino Medio 46,9% 44,4% 46,7%

Superior 23,1% 13,9% 33,3%

Pós Graduação 5,4% 11,1% 6,7%

NR 3,1% 8,3% 0,0%  

 

É importante ressaltar que os cidadãos participantes do Minipúblico recebem um 

incentivo financeiro como reconhecimento do seu tempo, conhecimento e dedicação 

ao bem comum. 

No Minipúblico Orla Viva os participantes receberam um total de R$300, incluídos os 

incentivos e ajuda de custo para transporte, além do oferecimento de refeições no 

período das oficinas. 

Todos os esforços foram feitos para que os interessados pudessem participar: 

transporte via aplicativos por questões de mobilidade, ajuda de custo para 

acompanhante de pessoa idosa ou mesmo a presença nas oficinas de cidadã 

acompanhada do filho que não poderia ficar desacompanhado.  Desta forma o ponto de 

vista de perfis normalmente não presentes em outros processos participativos também 

esteve presente. 
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SESSÕES DELIBERATIVAS: 

 

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

encontros presenciais nos dias 20, 27 e 28 de novembro com duração de 20 horas, 

divididos da seguinte forma: 

1º Dia: acolhimento, apresentação do projeto, escuta de expectativas. 

2º Dia-manhã: etapa informativa que contou com a participação da vereadora Prof. 

Enilda, especialistas integrantes do grupo de conteúdo, professores Marilene Lapa e Gil 

Reuss, além da apresentação dos conteúdos das audiências públicas, consulta online 

e previsão de orçamento municipal. 

2º Dia-tarde: debate em grupos, discussão de propostas por tema. 

3º Dia: apresentação de propostas coletivas para deliberação, construção de 

consensos, deliberação e construção coletiva de carta de recomendação. 

 

2. ETAPA INFORMATIVA: 

Após a apresentação do projeto e da escuta das expectativas do grupo o Minipúblico 

fez os seguintes questionamentos ao poder público que forma encaminhados, por ofício, 

à secretaria de Gestão da Prefeitura: 

 Sobre a possibilidade da Guarda Municipal aumentar as rondas de vigilância na 

Avenida da Praia, em especial na área próxima a Catedral de São Sebastião. 

 Sobre recursos municipais e estaduais para reurbanização da Avenida na área 

da Praia do Cristo (ponte nova). 

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

Avenida 

Também foi solicitada uma apresentação resumida do orçamento municipal previsto 

para 2022, para que o grupo pudesse avaliar a capacidade de investimento municipal 

em melhorias na Praia da Avenida.  

O grupo recebeu informação de especialistas sobre o Plano Diretor da cidade e outros 

instrumentos de planejamento, ordenamento legal, formas de financiamento, 

consequências do possível aumento do nível do mar na orla da praia e capacidade de 

atuação do poder legislativo na proposição de ações de melhoria e fiscalização do 

executivo. 

Foram apresentados projetos urbanísticos de outras brasileiras consideradas 

exemplares como a Orla de Atalaia em Aracaju e Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro 

Os cidadãos tiveram oportunidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas. 

 

 

Os participantes também foram informados dos principais resultados da consulta pública 

aberta pela Comissão Especial da Câmara de Vereadores: 
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 O que fazer: bares, quiosques de alimentação, pontos de comércio, estrutura de 

lazer, paisagismo, acessibilidade, quadras de esporte, espaços culturais etc. 

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

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

 

3. ETAPA DELIBERATIVA: 

As discussões por eixos temáticos foram feitas em subgrupos com a mediação de 

facilitadores para garantir que todos tivessem oportunidade de participar. Foram 

propostas algumas perguntas-chave sobre pontos específicos, não consensuais.  

Temas abordados: a orla que queremos, preservação e sustentabilidade, atividades 

comerciais, acessibilidade, segurança, melhorias viárias, transporte e estacionamento, 

atividades culturais, estrutura de lazer e esportes, planejamento e realização. 

Na etapa de planejamento foram priorizadas as ações de curto, médio e longo prazo 

levando em consideração as limitações de recursos orçamentários. 

 

CONSENSOS:  

a. O que fazer 

 O Minipúblico foi unanime em recomendar que a  Praia da Avenida seja um 

espaço de lazer para toda a população de Ilhéus, um ponto de convivência para 

todos os moradores: crianças, jovens, idosos. 

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

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

preservadas, ciclovias. 

 Que se tenha um cuidado especial com a acessibilidade tanto em relação as 

estruturas de lazer quanto à própria praia que poderia ser o cartão de visita da 

cidade.  

 Que existam espaços de alimentação e pequenos comércios, com transparência 

nos critérios de concessão de licenças e priorizando o cidadão local. 

 Que haja maior atenção com as questões de segurança e iluminação 

proporcionado um ambiente de bom convívio. 

 Que a natureza seja cuidada e preservada. 

 Que a Prefeitura tenha maior preocupação com a manutenção do que já existe, 

cuidando das áreas verdes, bancos, calçamento, limpeza, áreas de 

estacionamento. 

 Que sejam aprimorados os serviços públicos oferecidos: salva-vidas, posto 

policial, atendimento ao turista. 

 Que a reurbanização da orla requer planejamento e um projeto que pense no 

espaço como um todo, podendo ser feita em etapas, começando por um trecho 

ou priorizando ações de melhoria, para garantir sua efetiva realização. 

 

b. O que não fazer 

 Construção de prédios públicos ou outras estruturas de alvenaria de grande 

porte. 
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 Construção de moradias ou condomínios. 

 Construção de shopping center, que embora importante para a cidade não é 

viável na área em questão. 

 Construção de estacionamento pago, tipo parking. 

 Uma ocupação desorganizada, sem transparência e planejamento. 

 

PONTOS POLÊMICOS 

 Comércio e área de alimentação: não existe convergência em relação a 

construção de estruturas para o setor de comércio e alimentação.  Alguns 

acreditam que nada mais deva ser construído na orla da praia e a preservação 

do meio ambiente deve ser priorizada. Outros argumentam que é importante que 

novos espaços planejados sejam disponibilizados em áreas específicas, 

gerando renda e lazer para a população. Há consenso que os espaços já 

existentes podem ser mantidos, mas deve haver maior transparência nos 

critérios de concessão e respeito aos espaços públicos. Qualquer nova 

instalação que venha a ser construída deve priorizar o uso de materiais 

sustentáveis e a preservação da natureza no seu entorno. 

 

 Segurança: todos concordam que a segurança na orla é uma preocupação, no 

entanto, não há concordância em relação à implementação de câmeras de 

vigilância e outras ações mais ostensivas. Aqueles que são contrários 

argumentam que a própria revitalização do espaço já traria mais segurança e 

que o uso de câmeras tiraria a privacidade em uma área com objetivo de lazer. 

 

 Concessão dos espaços públicos para iniciativa privada: as concessões e 

parcerias público-privadas, como na construção de área de estacionamento, são 

vistas com desconfiança. No entanto, alguns defendem que seria importante a 

participação da iniciativa privada, uma vez que não existem recursos públicos 

suficientes para a realização de um projeto completo de requalificação. Aqueles 

que são contrários temem que ao abrir essa possibilidade sejam priorizados 

grupos de interesse e a população local perca o acesso ao espaço público, que 

deve ser para todos. 

 

 Transporte público: a implantação de novas linhas de ônibus que circulem na Av. 

Soares Lopes é defendida por parte dos membros do MiniPúblico com o 

argumento que nem todos os cidadãos de Ilhéus têm um bom acesso à orla, 

especialmente nos finais de semana. Os que são contrários acreditam que deva 

ser priorizado o uso de bicicletas e o espaço para pedestres, restringindo ao 

máximo a circulação de veículos. Todos concordam que é importante uma 

estrutura viária que garanta a segurança dos pedestres e ciclistas, com 

implantação de sinalização, redutores de velocidade, faixas de pedestre e 

ciclovias.  

 

 Shows e uso da concha acústica: há consenso em relação à importância da 

Concha Acústica para o lazer e cultura da cidade, no entanto, existem 

divergências sobre o tipo de espetáculo que deveria ser priorizado e quanto ao 

horário permitido para a realização de eventos como shows com música alta. 

Todos concordam que os moradores da avenida devem ser levados em 
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consideração, mas não há um consenso no que diz respeito a uma 

regulamentação mais restritiva. 

 

COMO REALIZAR 

 

Todos gostariam de ver a “Orla dos Sonhos” transformada em realidade, mas têm a 

consciência que existe uma limitação de recursos para que o projeto seja executado em 

uma única etapa. Consideram que seria importante que algumas ações saiam do papel 

em curto espaço de tempo e neste sentido recomendam: 

 Que a Prefeitura use os recursos do orçamento para manutenção e conservação 

das estruturas e do espaço público já existentes. 

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

trechos 

 Área da Praia do Cristo e Ponte Nova 

 Área Central próxima à Catedral 

 Área de alimentação e lazer 

 Área próxima à Concha Acústica 

 Que a Prefeitura busque parcerias com instituições locais como Universidades 

para realização do projeto. 

 Que a Prefeitura busque recursos de fundos municipais, estaduais e federais 

com foco no setor de turismo. 

 Que a Prefeitura mantenha o diálogo com os cidadãos, informando sobre as 

ações previstas de forma clara e transparente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De maneira geral houve muitos pontos de consenso entre os membros do Minipúblico 

e as opiniões recolhidas através da Consulta Pública e das Audiências Públicas. Uma 

orla bonita, segura, limpa e preservada é o desejo de todos. Espaços para lazer, esporte 

e cultura. Áreas de alimentação. Parques, árvores e jardins. Acessibilidade. Um lugar 

de reunião, um espaço tranquilo para toda população. 

A realização deste projeto é um desejo do cidadão e cidadã de Ilhéus, que vê na 

reurbanização da Orla uma oportunidade de melhoria da qualidade de vida, de geração 

de renda, de desenvolvimento para o setor de turismo.  

A Avenida da Praia é considerada o cartão de vistas da cidade e o cidadão de Ilhéus, 

como demonstrado pelo alto engajamento nos processos participativos abertos pela 

Comissão Especial, gostaria de ver este sonho concretizado. 

 

CONSULTA PÚBLICA 
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O processo de Consulta Pública sobre a Avenida Soares Lopes, feito online e via 

questionário em papel, teve alto engajamento dos moradores de Ilhéus com mais de 

1500 cidadãos participando.  

 

De maneira geral, o patrimônio histórico, as estruturas privadas e públicas, assim como 

o valor da biodiversidade na área da orla são conhecidos da população, no entanto, 

chama atenção o desconhecimento do Parque Municipal Marinho, comportamento que 

também foi observado entre os participantes do MiniPúblico. 

 

1. Patrimônio Histórico  

2. Parque Marinho
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3. Instituições

 

 

 

4. Biodiversidade

 

5. Empreendimentos privados 

 

 

B. Principais atividades realizadas na orla da avenida: 
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1. Participação em eventos 72% 

2. Lazer    61% 

3. Práticas esportivas  49% 

4. Espaços de alimentação 25% 

5. Práticas culturais  22% 

6. Práticas religiosas  20% 

 

C. Frequência  

A maior parte dos respondentes frequente a avenida mais de uma vez por semana 

(63%). 

 

D. Orlas de Referência:  

A orla da Praia do Atalaia é vista como referência por boa parte dos respondentes, opinião 

compartilhada pelo Minipúblico, com a ressalva que o município de Ilhéus não comportaria 

tamanho investimento e não possui a mesma extensão de praia. 

1. Aracajú – Praia do Atalaia 

2. Rio de Janeiro – Aterro do Flamengo 

3. Salvador 

4. Santos 

5. João Pessoa 

 

 

Como recomendado pelo Minipúblico a consulta pública mostra que a população deseja 

aumentar a oferta de serviços de alimentação, equipamentos para a prática dos mais 

variados esportes, áreas verdes e praças de convivência, espaços para atividades 

culturais, feirinhas e exposições. O setor de comércio divide opiniões, 46% dos 

respondentes não desejam estruturas de comércio na avenida, comportamento que 

também se refletiu no Minipúblico.  

 

E. O que fazer: 

1. Setor alimentício   54% 
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2. Comércio    36% 

3. Equipamentos esportivos 28% 

4. Parques verdes   28% 

5. Espaços culturais  23% 

6. Área para feiras e exposições 22% 

 

A construção de residências e prédios públicos é amplamente rejeitada pelos 

cidadãos.  

 

F. O que não fazer: 

1. Habitações   77% 

2. Prédios públicos   75% 

3. Clínicas e hospitais  61% 

4. Setor comercial   46% 

 

G. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 

A melhora da acessibilidade e a manutenção dos equipamentos já existentes são 

prioridade, acompanhando as recomendações do Minipúblico. A questão das 

enchentes, segurança, estacionamento, preservação e limpeza também merecem uma 

atenção redobrada do setor público.  

 

RUIM
CALÇADAS E ACESSO A PRAIA 71,4%

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 68,9%

ESCOAMENTO E DRENAGEM 59,3%

SEGURANÇA 58,6%

ESTACIONAMENTO 54,6%

PRESERVAÇAO MEIO AMBIENTE 52,9%

LIMPEZA 40,3%  
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H. A AVENIDA DOS SONHOS: 

Um espaço de lazer, limpo, seguro e acessível para toda a população com quadras de 

esportes, quiosques, parques e cultura... 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De maneira geral houve muitos pontos de consenso entre os membros do Minipúblico 

e as opiniões recolhidas através da Consulta Pública. Uma orla bonita, segura, limpa e 

preservada é o desejo de todos. Espaços para lazer, esporte e cultura. Áreas de 

alimentação. Parques, árvores e jardins. Acessibilidade. Um lugar de reunião, um 

espaço tranquilo para toda população. 

A realização deste projeto é um desejo do cidadão e cidadã de Ilhéus, que vê na 

reurbanização da Orla uma oportunidade de melhoria da qualidade de vida, de geração 

de renda, de potencializar o setor de turismo.  

A Avenida da Praia é considerada o cartão de vistas da cidade e o cidadão de Ilhéus, 

como demonstrado pelo alto engajamento nos processos participativos abertos pela 

Comissão Especial, gostaria de ver este sonho concretizado. 

 

ENTREGA DA CARTA RECOMENDAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL 

 

A Carta de Recomendação do Minipúblico, após a aprovação e assinatura de todos os 

participantes, foi entregue oficialmente em sessão da Câmara Municipal realizada no 

dia 1 de março de 2022. 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO: o Minipúblico Orla Viva foi realizado através de termo de 

parceria entre o coletivo Delibera Brasil e Câmara de Vereadores de Ilhéus, através da 

Comissão Especial da Avenida Soares Lopes, com apoio do Institutos Arapyaú e Nossa 

Ilhéus, sem qualquer ônus para o erário público.  
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Reunidos para 

o almoço. 

Entrega 

certificado 

participação. 

Deliberação. 

Minipúblico. 

 

 

 

MINIPÚBLICO em imagens 
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Mensagem de participante. Ilhéus, o Delibera Brasil agradece! 

 

Participantes do MiniPúblico  


