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MOÇÃO DE REPÚDIO 

 

Nós , membros do Conselho do Parque de Pituaçu, eleitos empossados e reconduzidos para o 

biênio 2020/2021, reunidos na 1a reunião ordinária do ano de 2020 realizada em 06.02, na sede 

desse parque, vimos por meio desta REPUDIAR a reiterada iniciativa de nos alijar do exercício 

do controle social das políticas públicas, acessar informações e opinar acerca da gestão desse 

patrimônio público, como nos faculta a legislação correlata. 

Vale salientar que esse fenômeno vem ocorrendo desde a posse e retomada da regularidade 

deste conselho, em 2018, e se renova com a recondução, com ações e ou omissões por parte do 

governo do Estado da Bahia e prepostos, bem como da gestão pelo segmento público do Parque 

de Pituaçu, tudo documentado nas atas de reunião que precedem a esta. 

Tomamos como surpresa, entre muitas ações extremas, de iniciativas que reforçam esse caráter 

de mero espaço de legitimação dos atos públicos, conferido por órgãos que deveriam respeitar 

a legislação. Nisso se enquadra diversas ações / omissões entre as quais a existência de um GT 

grupo de trabalho, paralelo e ilegal, composto por órgãos e secretarias públicas, identificado 

inclusive pelo próprio Ministério Público Estadual em audiência pública especialmente 

convocada para o fim de discutir acerca da situação do abandono pelo poder público e em cujo 

momento foi ajustada a inclusão do conselho mas até o momento, em que pese reiterados 

pedidos de nossa parte, seguimos completamente ignorados. 

A isso se junta ato unilateral do governo do Estado que promoveu, em resumo, diminuição real 

da poligonal do parque. No final do ano de 2018 o governador assinou um decreto modificando, 

à nossa revelia, inclusive da câmara técnica instalada para esse fim, a poligonal do parque de 

Pituaçu, cuja ilegalidade é flagrante e já identificada e dada ciência ao Ministério Público 

Estadual. 

Recentemente, novamente pela mídia, tomamos conhecimento de um suposto projeto de 

privatização/ concessão da gestão do parque de Pituaçu e outros equipamentos públicos do seu 

entorno: https://www.bahianoticias.com.br/esportes/noticia/53612-governo-estuda-

concessao-de-complexo-de-pituacu-com-estadio-parque-e-bahia-cafe-hall.html 



Sendo assim só nos resta apelar aos órgãos públicos imbuídos do controle da legalidade, com 

competência legal para exigir de fato a observação da legislação em vigor, ao passo em que 

exigimos transparência e acesso prévio a toda e qualquer decisão que importe em disposição do 

patrimônio público que representa o Parque de Pituaçu. 

 

Em tempo, no uso de nossas competências legais, convocamos os respectivos titulares dos 

órgãos e instituições aos quais dirigimos esta nota, a comparecer a reunião extraordinária 

marcada para o dia 05 de março do corrente ano, das 9 às 12 hrs, na sede administrativa do 

Parque de Pituaçu afim de apresentar os fatos e tratar dos assuntos expostos. 

 

Subscrevemo-nos, no aguardo que se promova as alterações no modo de gerir o patrimônio 

público deste Estado, passando pelo respeito incondicional ao controle social das políticas 

públicas. 

 

Salvador, 06 de fevereiro de 2020 

 

Atenciosamente 

 

Conselho Gestor do Parque de Pituaçu 

Gestão Biênio 2020/2021 

 


