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Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 09:30h, no auditório da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR, localizado no Centro Administrativo de
Camaçari, realizou-se a 4ª (quarta) reunião ordinária do ano, do Conselho Municipal da Cida-
de – CONCIDADE. O Secretário Executivo, Fábio Moura, iniciou a reunião em função do atra-
so, justificado, do Presidente do Conselho, o Secretário da SEDUR, Genival Seixas, que se
encontrava em reunião. Fábio destacou a pauta principal agendada para a data, a Apresenta-
ção sobre empreendimentos de Habitação de Interesse Social  (HIS) em Camaçari,  com a
convidada representante da Gerência de Habitação da Caixa, Eleonora Mascia. Estiveram
presentes, devido ao interesse nesta pauta, a Diretora de Urbanismo da SEDUR, Suelen Tra-
vassos, e a arquiteta da Coordenação de Licenciamento Urbanístico – CLU, Rafaela Improta,
além de diversos membros do Fórum Estadual de Pós Ocupação. Antes da apresentação da
pauta prevista, Suelen pediu a fala para pontuar algumas demandas recorrentes dos morado-
res de empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), Faixa I, como as
ampliações (“puxadinhos”), e instalação de coberturas nas áreas de estacionamento. Além
disso,  há muitas demandas para a realização de atividades comerciais e de serviços nos
apartamentos, muitas inclusive são realizadas de fato, informalmente, sem regulamentação.
Suelen ressaltou que a atual situação econômica do país leva algumas famílias a realizarem
por conta própria suas condições de trabalhod dentro do que é possível, em diversas cidades,
não apenas em Camaçari. Assim, segundo a mesma, a SEDUR, através da DIRURB tem in-
teresse em manter canal de diálogo com a CAIXA, bem como com o Fórum de Pós-Ocupa-
ção, para juntos discutirem tais problemas, buscando as soluções possíveis. Suelen questio-
nou se a Caixa proíbe a realização de tais atividades nos apartamentos do Programa MCMV,
se há normas federais regulando questões como essas, quanto à proibição ou não. Antes de
concluir, o Presidente do Conselho e Secretário da SEDUR compareceu à reunião, e dando
continuidade ao exposto por Suelen, ressaltou que toda semana a SEDUR recebe moradores
desses empreendimentos, e, constata-se que muitos são os problemas quanto à manutenção
das áreas comuns, principalmente nos de grande porte em número de unidades. É muito di-
fícil a gestão de condomínios pequenos, e quando muito grandes, com mais de 500 unidades,
por exemplo, situação comum de empreendimentos populares implantados em Camaçari, a
situação é muito mais complexa, e as demandas recaem sobre o Poder Público local. Eleono-
ra iniciou sua apresentação destacando um breve panorama sobre os empreendimentos de
interesse social no Município, enfocando o desafio da pós-ocupação. Segundo Eleonora, a
apresentação da Caixa ficou comprometida, pois parte da equipe da Engenharia e da Assis-
tência Social da Gerência de Habitação do banco, que estaria presente à reunião, teve pro-
blemas na estrada, e precisou retornar à Salvador. Integrantes do Fórum de Pós Ocupação
da Região Metropolitana foram convidados, e se fizeram presentes, com o objetivo de contri-
buir na discussão. Quanto ao pontuado por Suelen e pelo Secretário Genival, Eleonora se co-
locou à disposição para ampliar a discussão com a SEDUR. O Conselheiro Roberto Florenti-
no pediu a palavra e ilustrou alguns exemplos de ações sociais positivas em empreendimen-
tos de habitação de interesse social, e informou que em Camaçari  casos semelhantes poderi-
am acontecer, utilizando-se de suporte de membros do Conselho, inclusive, para capacitar a
população. Fábio solicitou que em razão do adiantado da hora que a palavra voltasse à repre-
sentante da Caixa, para que a mesma pudesse iniciar de fato sua apresentação, abrindo de-
pois para interveções e discussões dos Conselheiros. O Conselheiro Zé de Ana pediu à pala-
vra e salientou que o que ocorre é que muitos palestrantes e representantes do Governo têm
prioridade na fala antes dos Conselheiros, mas não ficam até o final das reuniões, para res-
ponderem todos os questionamentos, e acabam saindo sem atender ao que foi questionado,
não prestando os esclarecimentos devidos. Assim, o Conselheiro tem que ter prioridade de se
colocar antes, segundo o mesmo. Zé de Ana denunciou um problema que vem ocorrendo nos
conjuntos habitacionais Caminho do Mar e Caminho do Rio com o esgotamento sanitário, que
está provocando a contaminação de nascentes de rios, e incômodos à população das áreas
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vizinhas. Além disso, algumas áreas vêm sendo invadidas no quarto conjunto. A questão da
venda de imóveis também é recorrente lá, e nada acontece, disse. A representante da EMBA-
SA no Concidade, Caroline, solicitou que Zé de Ana lhe passasse as informações do proble-
ma, para verificação pela EMBASA. Eleonora acompanhou a fala do Conselheiro, e em segui-
da, destacou em sua apresentação os números do Déficit Habitacional na Bahia e na Região
Metropolitana de Salvador, segundo os seus componentes, com dados da Fundação João Pi-
nheiro, de 2015. Ressaltou que o ônus excessivo com o aluguel se configura como o proble-
ma mais recorrente em todo o país. Relatou também o contexto histórico da luta por moradia
no Brasil nas últimas décadas. Em relação ao Programa Minha Casa Minha Vida, destacou
que Camaçari está entre os Municípios que mais contratou na faixa 1 do Programa, o que
possibilitou o acesso à moradia às famílias mais necessitadas, e com mais dificuldades de
acesso à habitação, devido à sua baixa renda. Camaçari tem 97 empreendimentos vinculados
ao MCMV, totalizando mais de 30 mil unidades habitacionais contratadas. Dessas, cerca de
21 mil unidades já foram entregues, sendo aproximadamente 12 mil unidades da Faixa 1. Ele-
onora destacou o papel do Fórum de Pós Ocupação, o qual foi criado com o objetivo de auxili-
ar as famílias a se estabelecerem nos condomínios, diante dos problemas frequentes após a
ocupação das novas moradias. Diversos representantes de tal Fórum foram convidados para
essa reunião, e compareceram. O Município de Camaçari não tem tido representante atual-
mente no Fórum, nem do Poder Público, nem da sociedade civil, segundo Eleonora. O Sr. Ví-
tor, presente à reunião como ouvinte, à convite do Conselheiro Elmo, pediu a palavra e deu
exemplo de estratégias bem sucedidas de condomínios populares na Nicarágua, no que se
refere à organização e fiscalização, exemplos que poderiam ser considerados no Brasil, no
enfrentamento dos problemas relatados, bem como o uso de técnicas auto-sustentáveis. Ele-
onora deu continuidade à apresentação enfocando a importância do Fórum de Pós Ocupa-
ção, suas diretrizes e desafios. Caroline da EMBASA questionou Eleonora quanto à possibili-
dade de mudanças nos padrões de infraestrutura dos condomínios do Minha Casa Minha
Vida, uma vez que a EMBASA é bastante cobrada para alterar localização de registros e cai-
xas, com reclamações da população junto à AGERSA, a qual pressiona a EMBASA para
atendimento dos pleitos. Quanto ao assunto, Eleonora informou que são situações que preci-
sam ser vistas junto à SEDUR estadual. O Sr. Roberto novamente retomou a palavra e recla-
mou da contratação de empresas de fora do Município que atuam em diversos projetos públi-
cos, quando o Município poderia utilizar recursos e mão de obra local, dando exemplos de al-
ternativas para os condomínios populares,  como a implantação de escolas ecológicas,  as
quais, segundo o mesmo, poderiam ter capacitação das equipes por representantes do Con-
selho. O vereador Oziel lamentou a ausência da Secretaria da Habitação nesse Pleno, diante
de um assunto tão importante, sob responsabilidade da Secretaria. Fábio informou que os re-
presentantes da SEHAB justificaram a ausência, informando que estariam em outro evento.
Oziel disse que vem se aproximando mais das questões habitacionais, uma vez que a Câma-
ra de Vereadores recebe frequentemente denúncias e demandas por soluções dos diversos
problemas enfrentados pela população,  principalmente  após a ocupação dos condomínios
que têm as famílias selecionadas pela Prefeitura. Pontuou o problema e a necessidade de se
preparar melhor a população para o convívio em condomínios. O vereador questionou a quem
encaminhar  a problemática  relacionada  às denúncias  de imóveis  desocupados,  alugados,
vendidos. Eleonora destacou que devem ser feitas notificações em Cartório, sobre tais ques-
tões. Além disso, a Gerência de Habitação da Caixa e a Prefeitura podem receber as denún-
cias e buscar providências. A Caixa está à disposição para promover junto à Câmara ações
que visem divulgar a gravidade do mau uso dos apartamentos, bem como as consequências
para o morador selecionado. Oziel questionou também quanto às áreas de comércio e servi-
ços nos empreendimentos populares, pois considera que a falta delas contribui para o uso
dos apartamentos para tais fins, além da questão do desemprego. O Conselheiro Geneci, re-
presentante do INEMA, também perguntou sobre as áreas destinadas à comércio nos condo-
mínios, uma vez que muitas áreas de preservação ambiental, nos empreendimentos popula-
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res, acabam sendo utilizadas como espaços de feiras livres. Geneci questionou sobre a res-
ponsabilidades das áreas de preservação nos condomínios. Eleonora explicou que são nor-
malmente áreas definidas como públicas. A arquiteta da CLU, Rafaela Improta, esclareceu
que normalmente as áreas de preservação são doadas ao Município, tornando-se áreas públi-
cas, passando assim à responsabilidade municipal. Eleonora explicou que os condomínios de
interesse social têm recursos voltados para a gestão condominial, desde a sua instalação, e
por um período de 12 meses. A arquiteta Rafaela reforçou os problemas ocorridos no pós
ocupação de tais condomínios, como as construções irregulares, os chamados puxadinhos, e
mais uma vez questionou se há restrições da Caixa para regularização. Eleonora enfatizou o
papel das áreas comuns e de como a descaracterização com as construções excedentes
compromete o convívio entre os moradores. Assim, a fiscalização municipal é fundamental. A
conselheira Lucinei se posicionou contrária à autorização da regularização dos “puxadinhos”,
pois sendo o empreendimento de uso comum dos vizinhos, seja do andar térreo ou não, regu-
larizações do tipo beneficiaria apenas um ou outro morador, em detrimento dos demais, o que
é injusto. A Conselheira Rafaela questionou acerca da responsabilidade pela seleção dos be-
neficiários dos apartamentos, e foi respondida por Eleonora que para os empreendimentos da
Faixa I a responsabilidade é da Secretaria de Habitação do Município, com base nos critérios
pré definidos pelo Programa e pelo próprio Município. À Caixa compete a análise documental
da situação do inscrito selecionado, conforme relação encaminhada pelo Município. Rafaela
denunciou vários desvios, segundo a mesma, na escolha das famílias beneficiárias. Para Ele-
onora, tais casos devem ser levados à Caixa e à própria SEHAB enquanto denúncias, para
verificação e providências cabíveis, caso comprovados os “desvios”. O Sr. Vítor sugeriu que o
Concidade agregasse a participação do Ministério Público ao Conselho, para mais sucesso
junto às demandas da população. A Conselheira Suzana esclareceu que o Ministério Público
não precisa e nem pode integrar Conselhos. Cabe aos Conselheiros, caso necessitem de au-
xílio do MP, acioná-lo, via ação civil. Geneci solicitou que o Conselho se atentasse à impor-
tância de organizar as falas durante o Pleno, por uma questão de ordem. A apresentação de
Eleonora foi encerrada, e Fábio, Secretário Executivo, deu continuidade às atividades do Ple-
no, visando cumprir a pauta. Quanto à eleição do representante do Concidade para a Comis-
são de acompanhamento da Revisão do Plano Diretor (PDDU), Fábio relatou que havia quó-
rum para a definição de um membro representante da sociedade civil, uma vez que o Poder
Público já participa da Comissão através do Presidente do Conselho, o Secretário Genival. Os
Conselheiros presentes preferiram adiar a decisão até a próxima reunião do Pleno, no mês de
maio. Fabiana alertou que é importante a decisão o quanto antes, pois já se passou bastante
tempo desde a publicação do Decreto da Comissão. Fábio sugeriu que os Conselheiros refle-
tissem sobre a opção por um representante, ou, se fariam rodízios, com a participação inter-
calada  de  Conselheiros,  conforme  sugestão  da  presidente  da  Comissão  de  Revisão  do
PDDU, Juliana Paes. Quanto às Câmaras Técnicas, ressaltou que as mesmas não têm tido
êxito nem mesmo para conciliar as agendas dos seus participantes às reuniões. Assim, con-
forme já tratado anteriormente com representantes da Câmara Técnica de Planejamento e
Gestão Territorial, a opção por agendar reuniões apenas quando houvesse uma temática de
interesse geral, pode ser mais factível, e ter maior adesão. Citou como exemplo a proposta da
delimitação dos bairros, para subsidiar o Censo 2020. A Conselheira Suzana ressaltou que de
fato é uma solução mais interessante agendar reuniões por demandas. Fabiana ilustrou a si-
tuação das reuniões promovidas com representantes do IBGE e da EMBASA, as quais atra-
em um público maior de conselheiros, devido aos temas propostos. Quanto à reunião agenda-
da no âmbito da Câmara Técnica de Mobilidade, sobre o Transporte Coletivo, a data prevista,
próximo dia 24/04/2019, está em conformidade com a disponibilidade do palestrante, consul-
tor da STT, não tendo sido possível uma data menos distante no momento. Tal reunião será
amplamente divulgada e aberta a todos os Conselheiros, devido à importância do tema. Res-
saltou-se que quase todas as Câmaras não têm conseguido se reunir, em decorrência da dis-
ponibilidade de agendas dos Conselheiros.  Os Conselheiros Ronaldo e Geneci concordaram
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com a proposta de reuniões por demanda de temas, bem como a maioria dos Conselheiros
presentes.  Fabiana reforçou a necessidade de os Conselheiros se apropriarem do Regimento
Interno do Conselho, para melhor compreensão quanto ao seu funcionamento. 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, cadastro 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

Oziel dos Santos Araújo (Titular)
Câmara de Vereadores

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

Erick Passos de Assunção (Suplente) 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Geneci Braz de Sousa (Suplente)
Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA 

Segmento Movimentos Sociais e Populares

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

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

Lucinei Caroso Neiva (Titular)
LCN Arquitetura

Elmo Freitas Costa (Suplente)
ELX Imóveis

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

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