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ESTADO DA BAHIA
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Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 09:30h, no auditório da Secre-
taria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR, localizado no Centro Adminis-
trativo de Camaçari, realizou-se a 5ª (quinta) reunião ordinária do ano, do Conselho Municipal
da Cidade – CONCIDADE. O Secretário Executivo, Fábio Moura, iniciou a reunião a pedido
do Presidente do Conselho e Secretário da SEDUR, Genival Seixas, presente com mais seis
Conselheiros no momento inicial. Fábio destacou a pauta principal agendada para a data, a
apresentação sobre os Programas, Projetos e Ações trabalhados pela Secretaria Municipal
de Habitação – SEHAB, e ressaltou a necessidade de definição e escolha do representante
do CONCIDADE para compor a Comissão de Revisão do PDDU/2008. O presidente do Con-
selho informou que em breve serão iniciados os trabalhos para a revisão do Plano, segundo
informou a presidente da Comissão, a Urb. Juliana Paes. Fábio apresentou a ATA impressa
da reunião anterior enviada previamente para os e-mails dos conselheiros, a qual foi aprova-
da pelos presentes, e assinada. Dentre os informes, destacou a reunião pela Câmara Técnica
de Mobilidade, com apresentação do Consultor convidado contratado pela Superintendência
de Transporte e Trânsito - STT, para estudos visando a licitação do transporte público, a ser
lançada. Destaque também para a situação preocupante dos Conselhos Federais na conjun-
tura política atual do Brasil, após a publicação do Decreto Federal nº 9759/2019 que extingue
diversos Conselhos e colegiados de representação da sociedade civil que não foram criados
por lei, dentre outras situações. Fábio relatou participação em abril no Conselho Estadual das
Cidades, na SEDUR/BA em Salvador, no qual representa a SEDUR Camaçari, onde a mesma
situação vem preocupando os Conselheiros estaduais e comprometendo a questão da partici-
pação popular no Brasil junto aos órgãos públicos, uma vez que o CONCIDADE Nacional foi
criado por Decreto, e não por Lei. Isso porque, os demais Conselhos, nas esferas estadual e
municipal, seguem as diretrizes e referências do Conselho Nacional. Destaca-se que no caso
do Governo do Estado da Bahia, e do Município de Camaçari, os Conselhos foram criados
por Lei. Em contrapartida, ressalta-se a decisão do Governo Federal de, possivelmente, recri-
ar o Ministério das Cidades, e o da Integração Nacional. Fabiana informou que na Medida
Provisória que recriaria o Ministério das Cidades está previsto um novo Conselho, o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Urbano, que, por denominação, pode vir a se assemelhar ao
CONCIDADE Nacional. No aspecto local, o Secretário Genival se posicionou favorável à ma-
nutenção do CONCIDADE Camaçari, independente da conjuntura. Na sequencia, a apresen-
tação da SEHAB foi conduzida por Vandécio Macário, advogado, responsável pela Gerência
de Regularização Fundiária do Município, representante do Secretário Júnior Borges. Vandé-
cio informou e demonstrou como tem atuado à SEHAB desde sua recriação em janeiro de
2018. Ressaltou que trata-se de uma apresentação institucional sobre as ações da Secretaria
e que não faria uma prestação de contas ao conselho, pois essa prestação é feita regular-
mente aos órgãos controladores. Em relação ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV),
destacou que foram retomados processos referentes aos conjuntos Sítio Verde e Sítio Hori-
zonte, parados desde o final da gestão anterior. Ademais, os Plantões Sociais vêm sendo rea-
lizados, bem como as visitas de fiscalização nos condomínios, visando coibir as invasões, em
diálogo também com a Caixa e as Construtoras. Vandécio relatou que diversos empreendi-
mentos já entregues apresentam problemas, como a situação de “tomada” de imóveis por tra-
ficantes, expulsando os moradores selecionados. Trata-se de um sério problema de seguran-
ça pública. Sobre tal questão, o Conselheiro Zé de Ana relatou que não acredita que seja de
fato uma situação de “tomada” por traficantes. Segundo ele, muitos moradores vendem, tro-
cam, alugam os imóveis, porque foram selecionados, mas de fato não precisam, e não assu-
mem a situação. A advogada e também representante da SEHAB, Vivian Angelim, explicou
que a Secretaria associa a situação às denúncias que recebe, por isso, relata o que lhes é in-
formado. Vandécio destacou que em breve, mais de 1.200 unidades serão construídas pelo
Programa Minha Casa Minha Vida, na região de Parafuso, assim que o Governo Federal libe-
rar, visto que o Programa encontra-se “parado” em diversos municípios, sob análise do novo
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Governo. A partir da apresentação da SEHAB, a discussão entre os Conselheiros voltou-se
para o questionamento do déficit habitacional quantitativo em Camaçari, calculado com base
no Censo 2010, e a situação atual, decorrente da previsão de construção de mais de 30 mil
novas unidades, segundo a Caixa. Vivian alertou que considera impossível zerar o déficit,
uma vez que o controle deficiente das famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida, nos
condomínios já entregues, dificulta saber de fato se os necessitados foram atendidos. Em re-
lação à pós ocupação, Vandécio informou a retomada dos trabalhos, com acompanhamento
da SEHAB junto às empresas contratadas. A SEHAB está pretendendo fazer o serviço de pós
ocupação de forma direta, sem contratação de terceiros. Fábio questionou a formação dos
profissionais que executam o trabalho técnico social. Vivian explicou que há uma Portaria nor-
mativa que define o tipo de profissional que deve ser contratado, a qual exige também expe-
riência comprovada. O Sr. Zé de Ana voltou a falar, recolocando os problemas que ocorrem
desde as inscrições que a Prefeitura faz, pois seleciona famílias que não precisariam de mo-
radia, dizendo ser preciso enfrentar isso. O Conselheiro Orlando perguntou se são formados
grupos de moradores para organização e gestão dos condomínios, antes da entrega dos imó-
veis. Sobre o assunto, Fabiana, da Secretaria Executiva do Conselho, lembrou que a repre-
sentante da Caixa presente à reunião passada explicou que em cada projeto de condomínio
são previstos recursos para contratação de empresa por até um mês, para organização do
condomínio, e posterior entrega da administração aos moradores, os quais devem se organi-
zar. Fábio comentou sobre a importância e a necessidade da Prefeitura de Camaçari ter pes-
soas acompanhando o Fórum de Pós-Ocupação. Pessoas que poderiam ser representantes
da SEHAB, da SEDUR e do próprio ConCidade. Lembrou que a equipe da Caixa que esteve
no Conselho em abril informou que podem ser até cinco representantes por município e que
as reuniões desse fórum acontecem todas as quartas-feiras. Vivian ficou de fazer contato com
tecnicos da área social da SEHAB para checar como está essa situação. Vandécio continuou
com a apresentação das ações da SEHAB dando enfoque ao Programa Casa Melhor, ilus-
trando algumas localidades atendidas. O Conselheiro Ronaldo questionou os critérios para
seleção das famílias, e a Srª. Vivian explicou. A Conselheira Rafaela perguntou sobre os valo-
res máximos para a reforma. Vivian informou que cada imóvel pode ser beneficiado com até
R$5.000,00, (cinco mil reais), no entanto, caso haja sobra de recursos em um imóvel, o valor
restante pode vir a ser utilizado na reforma de um outro imóvel que porventura necessite de
complementação em decorrência de um problema maior, desde que incluído na mesma poli-
gonal escolhida para intervenção pela SEHAB. O Conselheiro Orlando perguntou se os R$5
mil seriam uma espécie de crédito ao responsável pelo imóvel beneficiado, e se ele ficaria
com a parte dos recursos que não fossem gastos com as reformas no referido imóvel. Nova-
mente Vivian e Vandécio esclareceram que não é assim que o Casa Melhor funciona e volta-
ram a explicar que, dentro do limite dos R$ 5 mil, o valor que não foi gasto na reforma de uma
casa será aplicado em outras reformas beneficiando mais famílias. E que são os engenheiros
e arquitetos que avaliam as reformas possíveis de serem executadas em cada casa e discu-
tem isso com as famílias. André e Rafaela questionaram também acerca do controle dos gas-
tos nesse Programa, se são apresentados recibos. Vivian esclareceu que obviamente todo o
uso dos recursos é informado e controlado pelos órgãos responsáveis do Município, como a
Controladoria Municipal, além do setor financeiro da SEHAB. Além do Tribunal de Contas,
que tem acesso às contas do Município. Vandécio deu continuidade à apresentação ilustran-
do mais algumas áreas que foram beneficiadas pelo Programa, como as localidades de Man-
gueiral e Santa Maria, com mais de 150 unidades residenciais atendidas. O Conselheiro An-
dré questionou se em tal Programa corre-se os mesmos riscos dos “vícios” na seleção das fa-
mílias a serem beneficiadas, como ocorre no PMCMV. Vivian explicou que o Município faz vi-
sitas surpresas aos inscritos, para confirmar as demandas da reforma. O Secretário Genival
esclareceu que é importante lembrar que o Município deve também atuar sobre o princípio da
“boa fé.” Fabiana questionou sobre a forma de atuação da SEHAB para a escolha das áreas
de intervenção. Vivian relatou que o Programa Casa Melhor funciona a partir de inscrição dos
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interessados, sem a seleção prévia de áreas específicas. A Conselheira Caroline sugeriu à
SEHAB a inclusão de mais “filtros” para seleção das famílias como a consulta da existência
de registros de outros imóveis em nome dos interessados, como nas matrículas em concessi-
onárias, como a EMBASA. Fábio perguntou aos representantes da SEHAB se eles teriam o
mapeamento dos empreendimentos do Minha Casa Minha em Camaçari de forma a facilitar o
planejamento urbano pela gestão municipal. Vandécio informou que a SEHAB ainda não fez
esse tipo de trabalho. Na sequencia, Vandécio passou a tratar do Programa Papel Passado,
programa de regularização fundiária, o qual no momento está tratando da regularização de
cerca de 300 (trezentos) imóveis de conjuntos habitacionais nos bairros Verdes Horizontes e
Nova Vitória. Tratam-se de pendências de programas passados, não concluídos. Imóveis às
margens do Rio Camaçari, também são analisados para a regularização. Atualmente, diver-
sos problemas vêm sendo enfrentados em decorrência do novo marco regulatório  para a
questão fundiária, o que tem causado entraves em todo o Brasil. Questionado sobre a situa-
ção de imóveis como templos religiosos, Vandécio esclareceu que são bens isentos de custos
para a regularização. Quanto ao controle das famílias beneficiárias com a regularização fun-
diária promovida pela Prefeitura, Vandécio lamentou a falta de registros históricos no Municí-
pio, em governos passados, o que impossibilita o controle real. Quanto às metas da SEHAB
para o ano de 2019 no Programa Papel Passado, segundo Vandécio, o objetivo é reduzir a ir-
regularidade fundiária a cerca de 70%, nos conjuntos trabalhados. Fabiana questionou se a
estratégia de escolha dos imóveis integrantes de empreendimentos implantados pelo Municí-
pio, como os PHOC’s, a mesma utilizada em gestões anteriores, permanecia. Os represen-
tantes da SEHAB informaram que sim, pois se tratam de imóveis em condições mais fáceis
de regularizar, por terem sido implantados em áreas da Prefeitura. Outro Programa da SE-
HAB é o Escritório Público de Engenharia e Arquitetura, aprovado em Lei. Fábio questionou
sobre a análise da situação dos terrenos, dos futuros beneficiários pelo Escritório, ser propícia
ou não à construção. Vivian esclareceu que os projetos estarão de acordo com o padrão for-
mal de licenciamento da SEDUR, com respeito a todos os critérios para o licenciamento regu-
lar, o que foi confirmado por Genival. O Conselheiro André, visando a avaliação dos procedi-
mentos de análise dos imóveis beneficiários do Programa Casa Melhor, segundo o mesmo,
solicitou que o Presidente do Conselho solicite à SEHAB a lista de beneficiários e das casas
atendidas pelo Programa. O secretário Genival pediu que então ele esclareça a demanda,
para confecção de ofício pelo Conselho. A apresentação da SEHAB foi encerrada com reco-
mendações sobre a participação dos Conselheiros, inclusive dos representantes dos Movi-
mentos Sociais, para que se tenha mais do que cobranças por fiscalização, no sentido de
aproveitar mais o Conselho para levar contribuições de fato às políticas públicas, programas e
projetos municipais. Fabiana destacou a importância de se ouvir também os Movimentos So-
ciais no Conselho quanto à sua atuação no Município nos últimos anos, e no momento atual.
Tal tema poderia ser levado às Câmaras Técnicas, com apresentações organizadas pelos
Movimentos, como o Movimento de Luta pela Moradia, para a Câmara de Habitação. Em se-
guida, passou-se ao outro importante ponto da pauta do dia, a escolha ou eleição do membro
da sociedade civil, para representar o Conselho na Comissão Executiva de Revisão do Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano, conforme Decreto Municipal nº 6932/2018. Foi colocado
para os Conselheiros a possibilidade de em consenso definir um nome para a referida Comis-
são, ou, em caso de mais interessados, e sem consenso, fazer uma votação para a decisão.
A Conselheira Suzana se posicionou como interessada para ser a representante. A Conse-
lheira Lucinei, também. Orlando relatou que, por estratégia, havia conversado com os Conse-
lheiros André e Rafaela para apoio ao nome de Suzana, e lamentou que apenas um fosse es-
colhido, em vez de dois. André, no entanto, informou que também tem interesse em ser o re-
presentante. Diante do impasse, Suzana e Lucinei explicaram e justificaram cada uma, o por-
quê da escolha por seu nome. Suzana destacou que com a definição de um nome como titu-
lar, e um como suplente, de certa forma, o CONCIDADE teria assim dois representantes na
Comissão. Fábio lembrou que o presidente do Conselho é vice-presidente da Comissão. Luci-
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nei defendeu que no momento inicial as questões a serem discutidas são mais técnicas que
jurídicas, assim, uma arquiteta teria mais contribuições a dar ao processo, em termos de pa-
râmetros urbanísticos, por exemplo. Suzana expôs seus motivos, e defendeu que o fator dis-
ponibilidade para participar de fato das reuniões também é muito importante, assim ela se co-
loca à disposição. Lucinei declarou que considera, no entanto, que a força do Conselheiro é
bem inferior a de um membro do Poder Público numa comissão como essa, para a tomada de
decisões. Após as considerações, André retirou seu nome, e passou-se à votação. A Conse-
lheira Suzana recebeu 06 (seis) votos, além do próprio, sendo estes dos Conselheiros Zé de
Ana, Ronaldo, Orlando, Rafaela, Hamilton e André, enquanto Lucinei recebeu apenas 01 (um)
voto, da Conselheira Caroline, além do dela própria. Assim, Suzana foi eleita a representante
titular do CONCIDADE na Comissão, e Lucinei a suplente. Ambas devem manter contato,
com a responsabilidade da titular de informar à suplente, caso necessite faltar a alguma reuni-
ão, em tempo hábil à participação da suplente. Por fim, Fábio voltou ao calendário das próxi-
mas reuniões,  para relembrar datas dos Plenos,  conforme agendamento prévio.  Destacou
que foi feito convite ao INEMA, por meio de contato com o Conselheiro Geneci, para uma reu-
nião especial, com apresentação sobre assunto relacionado ao licenciamento ambiental e ex-
pedição de outorgas para utilização de recursos hídricos. Caso o INEMA confirme, a data
será divulgada para todos os Conselheiros. Foi feito convite também ao Diretor da SEGOV,
Arq. Márcio Targa, para dar continuidade e mais informações sobre o Programa Integração,
estando o Conselho no aguardo da confirmação, para agendamento e divulgação. A Conse-
lheira Caroline informou que entraria em contato para agendamento de nova reunião da Câ-
mara Técnica de Saneamento. Sem mais, a reunião foi encerrada. 

Segmento Poder Público Municipal, Estadual e Federal

Genival Seixas Graça (Titular)
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari – SEDUR

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

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

Segmento Movimentos Sociais e Populares

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

Rafaela Santana (Suplente)
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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

Lucinei Caroso Neiva (Titular)
LCN Arquitetura

Segmento Entidades Profissionais Acadêmicas e de Pesquisa e Conselhos Profissionais

Suzana Morena Torres (Suplente)
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 

Segmento ONG’S com Atuação na Área

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