
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 DO CONSELHO MUNICIPAL
DA CIDADE – CONCIDADE / CAMAÇARI 

Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 09:35h, no auditório da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR, localizado no Centro Administrativo
de Camaçari, realizou-se a 3ª (terceira) reunião ordinária do ano, do Conselho Municipal da
Cidade – CONCIDADE. O Secretário Executivo, Fábio Moura, iniciou a reunião em função do
atraso, justificado, do Presidente do Conselho, o Secretário da SEDUR, Genival Seixas, que
se encontrava em reunião com técnicos da Secretaria de Infraestrutura. Fábio destacou a
pauta principal agendada para a data, a Apresentação e discussão sobre o Concurso de Pro-
jetos para o Morro da Manteiga, em organização pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB,
sob Convênio coordenado pela Secretaria de Governo do Município – SEGOV. Estiverem pre-
sentes, devido a esta pauta, os responsáveis pelo Concurso, o Diretor de Gestão Estratégica
da SEGOV, Márcio Targa, e Lucas Murcazel, representanto o IAB-BA. Antes da apresentação
da pauta prevista, a Conselheira Rafaela questionou a ausência da Secretaria de Habitação
para apresentação de pauta demandada pela Câmara Técnica de Habitação em reunião reali-
zada na própria SEHAB no mês de janeiro. Sobre a questão, Fábio e Fabiana (Secretaria
Executiva do Concidade) informaram que não foi agendada apresentação da SEHAB para
esta data devido a impossibilidade de agenda para o mês de março, conforme informação do
seu representante nas reuniões do Conselho, o Sr. Vandécio. Além disso, a pauta do Concur-
so de projetos/ideias para um Parque Municipal no Morro da Manteiga era mais urgente, uma
vez que o diálogo entre o Conselho e o IAB deveria preceder o edital do concurso que está
prestes a sair. Rafaela então solicitou informações da SEHAB sobre um novo empreendimen-
to habitacional do MCMV já autorizado para construção, segundo a mesma. Fábio destacou
que o Convite à SEHAB será feito mais uma vez, para que esta faça apresentação no Pleno,
quando então os questionamentos específicos poderão ser direcionados à Secretaria. Após,
Fábio deu alguns informes, dentre os quais a aprovação de mais uma etapa do processo rela-
tivo ao empréstimo do Município ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), o
que foi melhor explicado por Márcio Targa. Segundo o mesmo, a próxima etapa envolve apro-
vação pelo Senado Federal, visto que a União é garantidora do empréstimo, para avançar à
assinatura do contrato. Assim, estima-se que em mais dois meses haja avanços. O Conse-
lheiro e Vereador Oziel perguntou sobre a possibilidade de uso dos recursos de tal emprésti-
mo. Márcio explicou que desde junho de 2018 o Município já está apto a utilizar parte dos 20
milhões de dólares decorrentes de recursos do Tesouro, referentes à contrapartida municipal
de tal empréstimo, nos projetos previstos no Programa Integração, e desde 12/03/2019, com
a aceitação do CAF, o Município pode solicitar reembolso de recursos já investidos em alguns
projetos. A Conselheira Rafaela perguntou acerca da capacidade de o Município pagar tal
empréstimo. O Diretor da SEGOV respondeu que o Município começa a pagar após 5 (cinco)
anos de carência, e se planeja para tal, conforme destacado na apresentação realizada no
Pleno anterior. Diante do interesse de alguns Conselheiros, Márcio se dispôs mais uma vez a
voltar ao Conselho para dar continuidade à apresentação mais detalhada do Programa Inte-
gração, em data a ser agendada, uma vez que o mesmo é bastante extenso, por abarcar uma
série de projetos, o que inviabilizou concluir a apresentação passada, por falta de tempo. Fá-
bio deu continuidade aos informes de interesse do Concidade, em seguida colocou a ATA da
reunião anterior para aprovação. A mesma foi aprovada e assinada pelos presentes na data
do Pleno de Fevereiro/2019. Antes de passar a palavra ao representante do IAB, Fábio expôs
imagens aéreas do Morro da Manteiga, para ilustrar a localização, o zoneamento incidente
sobre o mesmo, e o contraste da ocupação entre 1998 e 2018. Trata-se de área inserida em
Zona de Interesse Paisagístico e Ambiental (ZIAP), conforme o Zoneamento Municipal, inte-
grando também a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) da Bacia do Rio Camaçari: ZEIS
Morro da Manteiga. O Conselheiro Orlando perguntou qual a dimensão da área prevista para
o projeto. Segundo o Secretário Genival, são cerca de 730 mil metros quadrados. Fábio infor-
mou que consta no acervo de projetos elaborados na SEDUR uma proposta, em 2014, para a
implantação de um Parque Ecumênico no local, que não foi adiante. O vereador Oziel escla-
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receu que trata-se de uma proposta do ex-prefeito Ademar Delgado, recusada por vários ve-
readores do legislativo anterior. Sobre o assunto, o Conselheiro Zé de Ana informou que lide-
ranças religiosas das igrejas católica, e diversas evangélicas, rejeitaram a ideia, e propuse-
ram uma praça da Bíblia para o lugar, devido a diversas manifestações religiosas que aconte-
cem no Morro.  O Conselheiro Ronaldo destacou que além de manifestações religiosas,  o
Morro da Manteiga é também utilizado por praticantes de mountain bike.  O Conselheiro Ro-
berto Florentino sugeriu a destinação de áreas do Morro para implantação de hortas urbanas
comunitárias. Antes da apresentação do IAB, o Conselheiro Orlando solicitou ao seu repre-
sentante que a banca examinadora considerasse a importância de ouvir o Concidade antes
da escolha do projeto vencedor, devido aos diversos interesses existentes para a área. Sobre
tal solicitação Márcio Targa esclareceu que a presença do IAB neste Pleno tem como objetivo
explicar ao Conselho como é a dinâmica de um concurso público de projetos. Assim, Lucas
Mucarzel iniciou sua apresentação destacando o papel do IAB no país, uma instituição respei-
tada, fundada há 97 anos, tendo o núcleo da Bahia 54 anos de fundação, com experiência re-
conhecida na organização de concursos de projetos de arquitetura. Lucas informou que o
mesmo divide a Coordenação do concurso do Morro da Manteiga com mais dois arquitetos do
IAB, e sua apresentação pautou diversos concursos organizados pelo Instituto em todo o Bra-
sil, como o concurso para o Teatro Castro Alves, em Salvador, um equipamento de destaque
na arquitetura nacional, e o concurso para a localidade da Baixinha de Santo Antônio, tam-
bém em Salvador. Neste último, dos 3 (três) projetos premiados, 2 (dois) eram de arquitetos
baianos. A Conselheira Lucinei perguntou sobre a execução do projeto premiado para a Baixi-
nha de Santo Antônio. Segundo Lucas, o mesmo não foi executado, talvez porque houve mu-
dança de gestão, e os novos gestores não deram continuidade. De acordo com Lucas, trata-
se de um problema comum no país, por isso, é importante o envolvimento e participação po-
pular no acompanhamento dos concursos de projetos, uma vez que os investimentos são al-
tos. Assim, faz-se necessário fazer valer as propostas e, consequentemente o que foi investi-
do para escolha de um bom projeto, que seja exequível. O Conselheiro Zé de Ana questionou
se há previsão de profissionais da Prefeitura envolvidos no Concurso, para garantir que pro-
fissionais de fora não decidam pelo Município. O secretário Genival garantiu que sim, que a
Prefeitura faz o acompanhamento através de arquitetos da SEDUR e profissionais da SE-
GOV. O Vereador Oziel se pronunciou destacando que a execução de um projeto depende de
questões diversas, como as políticas, pois alguns projetos podem se relacionar à “marca de
uma gestão”, o que faz com que um novo gestor não dê continuidade ao mesmo, por ter se
originado da gestão do seu antecessor. Márcio esclareceu que a Comissão de avaliação/jul-
gamento dos projetos do concurso vai ouvir pessoas do Município, para maior aproximação à
realidade local e à cultura em Camaçari. Sobre a questão pontuada, Lucas ressaltou que infe-
lizmente a prática do projeto imposto “de cima para baixo” ainda existe, porém, já estamos
avançando para maior participação do cidadão e da comunidade. Quanto à localização da
área do Morro da Manteiga, o edital prevê que os interessados no Concurso façam duas visi-
tas técnicas à área. A organização do concurso dispõe para os concorrentes de todos os ele-
mentos de referência necessários para compreensão da área. A Conselheira Lucinei pergun-
tou sobre a estimativa financeira para execução de projeto vencedor. Lucas e Márcio destaca-
ram que esta ainda não foi construída, que está sendo pensada. Ressaltaram, porém, que
propostas exorbitantes ou projetos inviáveis não são valorizados em concursos como este. O
Conselheiro Orlando perguntou sobre a possibilidade de consulta pública acerca do uso pre-
tendido para o espaço no Morro da Manteiga, considerando que diversos projetos não são
exequíveis nem sustentáveis, gerando insucesso, geralmente por falta de aproximação com
as demandas da população. Lucas concordou com o exposto pelo Conselheiro, e informou
que esta reunião no momento atual é também uma consulta pública, neste caso, ao Concida-
de. O Vereador Oziel solicitou que Lucas apresentasse um cronograma ou informasse a pro-
gramação do Concurso, para que os Conselheiros entendessem melhor em que fase se en-
contra o mesmo, e para que entendam o que podem validar, como contribuir. Segundo Lucas,
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a Comissão de organização do concurso está na fase de elaboração do Termo de Referência
- TR, para lançamento do edital  do Concurso,  previsto até então para abertura até o dia
09/04/2019. O Conselheiro Roberto Florentino questionou a situação do Horto Florestal, e o
Presidente do Concidade, o Secretário Genival esclareceu que se trata de uma outra questão,
sem relação com a pauta referente ao Concurso de Ideias para um Parque Municipal no Mor-
ro da Manteiga. Genival sugeriu agendar uma data no Pleno para tratar da proposta do Horto
Florestal. Lucas encerrou sua apresentação destacando que o IAB se coloca à disposição
para tirar outras dúvidas, ou qualquer esclarecimento adicional sobre o Concurso. Fábio per-
guntou sobre os critérios para composição da banca examinadora. Segundo Lucas, os crité-
rios são definidos no Termo de Referência, e a banca é escolhida com base nas diretrizes do
proposto no TR. A banca será composta por cinco membros, sendo três do IAB e dois da Pre-
feitura de Camaçari. A ideia de hortas urbanas, proposta pelo Conselheiro Roberto Florentino,
foi considerada interessante pelo representante do IAB. Por fim, Fábio apresentou um materi-
al enviado pela Conselheira Suzana, representante da Ordem dos Advogados do Brasil  –
OAB (Seção Camaçari), a pedido da mesma, contendo algumas diretrizes traçadas pela Co-
missão de Meio Ambiente, Mobilidade e Direito Urbanístico (COMAMDU) para o Morro da
Manteiga. Segundo Suzana, tais diretrizes foram elaboradas como resultado de uma pesquisa
da OAB junto às comunidades de entorno do Morro, visando futuros projetos de intervenções
no local. Do exposto, notou-se que a grande maioria das diretrizes propostas tem total relação
com o que foi discutido no Pleno. Encerrada a pauta do concurso junto ao IAB, Fábio relatou
breve resumo sobre as reuniões das Câmaras Técnicas do Conselho, realizadas no mês de
fevereiro. Fabiana destacou que a Câmara de Mobilidade teria uma proposta para apresentar
ao Pleno de emissão de uma Resolução Recomendada à Secretaria de Governo, e ao Gabi-
nete do Prefeito, para uma campanha de conscientização e valorização da mobilidade por bi-
cicleta,  consequentemente,  valorização e incentivo  à implantação e uso das ciclovias.  Os
Conselheiros presentes nessa reunião da CT Mobilidade, no entanto, não estavam presentes
neste Pleno para apresentar e defender a proposta. Devido ao assunto Mobilidade, o Conse-
lheiro Orlando questionou o vereador Oziel sobre o Plano de Mobilidade (PLAMOB), o qual,
segundo Fábio, encontra-se com a SEGOV para ajustes, sem ser enviado à Câmara de Vere-
adores. Oziel se dispôs a verificar junto ao Secretário da SEGOV a situação em questão, para
informar ao Conselho. O Conselheiro André Xavier questionou sobre o Convite à SEHAB, re-
clamando da ausência dessa Secretaria, questão esta que já havia sido pontuada pela Con-
selheira Rafaela no início da reunião. Em resposta ao mesmo, Fábio repetiu a informação ci-
tada no início desta ATA. O Conselheiro Zé de Ana solicitou reunião conjunta no Pleno entre
a Caixa e a SEHAB, caso possível. Para a Caixa, há a demanda de informações sobre os em-
preendimentos habitacionais no Município com recursos administrados pelo banco. Rafaela
voltou a cobrar presença da SEHAB, segundo a mesma, para prestação de contas ao Conse-
lho, conforme demanda em reunião da Câmara Técnica de Habitação realizada em janeiro.
Fabiana reforçou a necessidade de as Câmaras Técnicas realizarem suas reuniões mensais
para discutirem os assuntos específicos, uma vez que no Pleno não há tempo hábil para tan-
tas pautas, como é de conhecimento de todos. A reunião foi encerrada por volta de 12:00hs.
Nada mais havendo a tratar, a presente ATA foi elaborada por Fabiana Oliveira, cadastro
063048, complementada, lavrada e assinada por mim, Fábio A. Moura Costa de Souza, ca-
dastro 63097, e assinada pelos Conselheiros presentes.

Segmento Poder Público Municipal, Estadual e Federal

Genival Seixas Graça (Titular)
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari – SEDUR
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Oziel dos Santos Araújo (Titular)
Câmara de Vereadores

Caroline Ninck (Suplente)
Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA  

Hamilton G. da Silva Junior (Titular) 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Segmento Movimentos Sociais e Populares

André Xavier Freitas (Titular)
Movimento Nacional de Luta pela Moradia – MNLM 

Rosângela Oliveira da França (Titular)
União de Negros pela Igualdade – UNEGRO 

Rafaela Santana (Suplente)
Associação Moradores Unidos – AMU 

Segmento Trabalhadores Representados por suas Entidades Sindicais

Orlando Pereira dos Santos (Titular)
Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto – SINDAE

Ronaldo Alves do Nascimento (Titular)
Sindicato dos Bancários – SINDBAN

Segmento Empresários Relacionados à Produção e ao Financiamento do Desenvolvimento
Urbano

Narciso Pereira dos Santos (Titular)
Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Camaçari e Dias D'ávila

Amanda Leopoldo Santos (Suplente)
ELX Imóveis
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Lucinei Caroso Neiva (Titular)
LCN Arquitetura

Elmo Freitas Costa (Suplente)
ELX Imóveis

Segmento Entidades Profissionais Acadêmicas e de Pesquisa e Conselhos Profissionais

Kátia Silene L. de Souza Albuquerque (Titular)
Universidade do Estado da Bahia - UNEB 

Segmento ONG’S com Atuação na Área

José Avelino de Freitas (Titular)
Centro de Defesa do Meio Ambiente e Ação Social - CDMA

Roberto Florentino da Silva (Suplente)
Instituto Educacional do Meio Ambiente do Brasil – IEMAB 
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