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Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 09:45h, no auditório da 1 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR, localizado no 2 

Centro Administrativo de Camaçari, realizou-se a 6ª (sexta) reunião ordinária do ano, 3 

do Conselho Municipal da Cidade – CONCIDADE. O Secretário Executivo, Fábio 4 

Moura, iniciou a reunião com a presença de seis Conselheiros, no momento inicial, 5 

quórum mínimo. Fábio destacou a pauta principal agendada para a data, a 6 

apresentação sobre o Programa de Integração e Desenvolvimento Urbano, Social e 7 

Ambiental do Município de Camaçari – Programa Integração, pelo representante da 8 

SEGOV, o Arquiteto Márcio Targa, continuando apresentação já realizada em data 9 

anterior. A ausência do Presidente do Conselho e Secretário da SEDUR, foi 10 

justificada por seu Gabinete, devido à participação deste em evento externo 11 

comemorativo pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. Antes da apresentação de Márcio, 12 

Fábio deu alguns informes sobre temáticas de interesse do Conselho. Destacou o 13 

Cronograma de Discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2020, a qual 14 

determina o Orçamento do Município para o próximo ano, com discussões já a partir 15 

do dia 06/06/2019. Destacou também a apresentação referente ao Plano de 16 

Desenvolvimento do Turismo (PDITS), que estava programada para o mesmo horário 17 

dessa reunião, uma realização da Secretaria de Turismo do Município em convênio 18 

com o SEBRAE. Sobre o planejamento para o turismo, o Conselheiro Orlando 19 

questionou se Márcio acompanha as discussões do Plano, se o mesmo sabe se está 20 

havendo escuta das associações de artesãos e outros trabalhadores do turismo, e 21 

das comunidades, proposta prevista na Conferência das Cidades de 2016, porém, 22 

nunca cumprida. Márcio informou que não está acompanhando a elaboração do Plano 23 

de Turismo, mas acredita que esteja havendo contato com as comunidades. Se 24 

dispôs a verificar junto à Secretaria de Turismo, e dar um retorno. Orlando destacou o 25 

exemplo de Praia do Forte, onde as comunidades, segundo o mesmo, são envolvidas 26 

nas ações de turismo, o que não acontece em Camaçari. Sobre os informes 27 

apresentados, Fábio sugeriu aos Conselheiros consulta constante ao site da 28 

Prefeitura, visando buscar informações que são publicadas diariamente. Em relação à 29 

temática do Turismo, sugeriu convidar o Secretário da SETUR, o vereador licenciado 30 

Gilvan, caso seja de interesse do Conselho. Os Conselheiros concordaram com a 31 

ideia. Ainda nos informes, Fábio lamentou que o Governo Federal tenha desistido de 32 

recriar o Ministério das Cidades, pois assim, o Conselho Nacional da Cidade caminha 33 

para a extinção, em função do decreto federal citado na reunião passada que 34 

extingue diversos conselhos, dificultando a participação popular. Destacou também o 35 

agendamento da 1ª reunião da Comissão de Revisão do Plano Diretor de 36 

Desenvolvimento Urbano/PDDU-2008, para o dia 06/06/2019, as 14:30h. A 37 

Conselheira Suzana, representante do Concidade se dispôs à informar ao Pleno, na 38 

próxima reunião, os encaminhamentos decorrentes. O Conselheiro André Xavier 39 

propôs estabelecer uma pauta voltada ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 40 

Urbano, o que teve concordância de outros Conselheiros, como Suzana e Orlando, 41 

devido à importância do assunto. Orlando questionou sobre o Orçamento Participativo 42 

no Município, por não ter mais notícias sobre convocação da população para 43 

discussão. Fábio informou que desconhece ações com o fim de discussão do 44 

orçamento de modo participativo atualmente, no entanto, há as leis orçamentárias, e a 45 

participação da sociedade civil organizada na discussão desta é possível, precisando 46 
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que os atores interessados se inteirem da programação do Município sobre o assunto. 47 

Fábio questionou sobre a ATA da reunião anterior, acerca de sua aprovação, pois a 48 

mesma foi enviada previamente por e-mail, e não houve considerações por nenhum 49 

Conselheiro. A ATA então foi aprovada. A palavra foi passada à Márcio Targa, para 50 

início da sua apresentação. Márcio agradeceu às Conselheiras Rafaela e Suzana, 51 

além de Caroline da EMBASA, a participação na visita ao Morro da Manteiga, junto ao 52 

grupo de concorrentes do concurso de projetos para um parque no Morro, ocorrida no 53 

dia 01/06/2019. Quanto ao Programa Integração, continuando apresentação iniciada 54 

em outra oportunidade, Márcio relatou que houve avanços, e o status atual é a de 55 

perspectiva de publicação de uma Portaria pelo Ministério da Economia, para 56 

posterior assinatura do Contrato com o banco financiador do Programa. Em paralelo, 57 

algumas iniciativas relacionadas ao Programa já vêm sendo desenvolvidas pelo 58 

Município, e podem ser incluídas como contrapartida de Camaçari, ou até mesmo 59 

para reembolso de recursos do empréstimo. Márcio convidou os Conselheiros para 60 

participação em evento do Programa Integração nos dias 13 e 14 de junho, no Hotel 61 

Bahia Plaza, em Busca Vida, proposto pelo banco, para discussão de temas 62 

vinculados ao Programa, com a presença de especialistas convidados pelo Banco, 63 

além de equipes locais da SEDUR, SEGOV, SEDUC, da área de desenvolvimento 64 

urbano e ambiental, saneamento básico, educação e  desenvolvimento econômico, 65 

presença do COFIC, SEBRAE, EMBASA, O Boticário, CIMATEC-Industrial. Em 66 

decorrência do espaço restrito, o convite é aberto para alguns Conselheiros, devendo 67 

os interessados informarem os nomes. O deslocamento até o evento será de 68 

responsabilidade de cada interessado. Continuando a apresentação, Márcio destacou 69 

que o Programa Integração se apóia nos Planos Municipais de Mobilidade e de 70 

Saneamento, para a definição das suas ações. Ressaltou que são 03 (três) as áreas 71 

temáticas – Integração Urbana, Ações Socieconômicas e Ambientais, e Gestão 72 

Institucional. Citou algumas iniciativas e ações como as obras para melhoria da 73 

mobilidade urbana na Avenida Jorge Amado, e alças do Viaduto do Trabalhador, além 74 

de propostas de requalificação da Avenida Eixo Urbano Central. Quanto à 75 

estruturação da ligação na via Cascalheira com a Via Parafuso, Márcio explicou que 76 

trata-se de uma obrigação da Concessionária Bahia Norte, conforme o contrato de 77 

concessão, e esta vem se reunindo com a Prefeitura, para implementação. Já o 78 

Programa Integração deverá fazer a ligação entre o Reserva dos Camassaris e a 79 

Avenida Industrial Urbana, ligando esta até a Cascalheira. Para a região da orla, 80 

destaca-se o projeto Caminhos do Mar, com a previsão de requalificar vias de ligação 81 

às praias, e outras áreas próximas, como Monte Gordo e Barra do Pojuca. Serviços 82 

de pavimentação de diversas vias do Município serão realizados, complementando 83 

outros programas municipais já em andamento pela Secretaria de Infraestrutura, 84 

qualificando passeios também, quando possível. Márcio destacou que há uma 85 

demanda por asfalto pelas comunidades locais, muitas vezes rejeitando a proposta de 86 

vias compartilhadas entre veículos e pedestres, com piso intertravado. A primeira 87 

etapa do programa de pavimentação prevê a cobertura de cerca de 15 km (quinze 88 

quilômetros) de vias. Dentro do escopo da qualificação urbana, tem-se diversos 89 

projetos previstos como a Vila dos Esportes, no entorno do Estádio Municipal; a 90 

requalificação do Horto Florestal, na área central da Cidade; o Museu Vivo da Aldeia 91 

Hippie, em Arembepe, um projeto do arquiteto Gringo Cardia; Requalificação do 92 

Centro Histórico, sendo que algumas ações de requalificação do Centro, ora em 93 
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curso, não estão no escopo do Programa Integração, sendo de autoria da Secretaria 94 

Municipal de Cultura – SECULT, com recursos do Ministério do Turismo. Sobre o 95 

Centro, o Conselheiro André Xavier questionou a situação do lançamento de esgotos, 96 

visto que, segundo o mesmo, na travessia da linha férrea, próximo à Praça 97 

Montenegro, notam-se algumas áreas com forte cheiro de esgoto. Caroline da 98 

EMBASA perguntou o local exato do qual André relatava, e explicou que no Centro 99 

não há serviço de esgotamento sanitário. Pode ter sido uma situação de lançamento 100 

de esgoto na rede de drenagem, o que é comum na área. Essa situação do 101 

esgotamento, segundo Márcio, precisa ser resolvida para prosseguir com o projeto da 102 

revitalização do Centro Histórico. Continou relatando que alguns projetos já estão 103 

mais avançados, como o do Horto, na perspectiva de ser “licitado”. O Conselheiro 104 

Orlando perguntou sobre a possibilidade de sugerir o desenvolvimento de projetos 105 

para financiamento pelo Integração. Citou como uma necessidade a proposição de 106 

intervenções para melhorias na entrada do Município, sobre o Rio Joanes, e nas suas 107 

margens, nos limites com Lauro de Freitas, nos aspectos visuais e ambientais. Márcio 108 

informou que diante da existência de um bom projeto, o Município pode buscar 109 

recursos visando sua execução, e no caso específico, ele poderia contatar a SEDUR 110 

e/ou a SETUR. Sobre a proposta do Museu Vivo na Aldeia Hippie, por se tratar de um 111 

projeto grande, este demandaria uma reunião específica para sua apresentação, em 112 

caso de interesse do Concidade. Na região da orla, destacou o projeto denominado 113 

Lagoa das Virgens, em Itacimirim, o qual visa ações de urbanização, considerando a 114 

questão ambiental e de sustentabilidade da lagoa. Além do já destacado, o Programa 115 

Integração prevê intervenções em campos e quadras de esportes; requalificação de 116 

praças e seus entornos; reestruturação da rede de ensino infantil e fundamental; 117 

reforma do Centro Administrativo; Terminais de Integração, ligações Sede-Orla; 118 

Mercados Públicos; Tecnologias e inovações educacionais; Inovações tecnológicas 119 

(expansão do COCAM), e diversas outras ações. Em função do adiantado da hora, e 120 

diante de muita coisa ainda a ser apresentada, Márcio interrompeu sua exposição, 121 

pois não daria tempo de concluir. O mesmo se colocou à disposição para mais 122 

esclarecimentos, e se comprometeu a enviar uma apresentação em slides, em versão 123 

mais atualizada para o Conselho. Sem mais, a reunião foi encerrada.  124 

 
 
Segmento Poder Público Municipal, Estadual e Federal 
 
 
 
Thaís Santos Vieira 
Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA   
 
 
 
Caroline Ninck (Suplente) 
Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA   
 
 
 



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
 
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 DO CONSELHO MUNICIPAL 
DA CIDADE – CONCIDADE / CAMAÇARI 

4 

Ata da 6ª Reunião Ordinária do ConCidade - 2019 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SEDUR)/ Prefeitura Municipal de Camaçari (PMC) 

 

 
Segmento Movimentos Sociais e Populares 
 
 
 
André Xavier Freitas (Titular) 
Movimento Nacional de Luta pela Moradia – MNLM  
 
 
 
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 
 
 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 


