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Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 09:30h, no auditório da 1 

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

Centro Administrativo de Camaçari, realizou-se a 7ª (sétima) reunião ordinária do ano, 3 

do Conselho Municipal da Cidade de Camaçari – CONCIDADE. O Secretário 4 

Executivo, Fábio Moura, iniciou a reunião dando informes gerais, especialmente falou 5 

do Concurso Morro da Manteiga, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020 6 

aprovada recentemente, e sobre a 1ª reunião da Comissão Executiva para elaboração 7 

do novo PDDU. Fábio destacou a pauta principal agendada para o dia, a 8 

apresentação sobre o PDTIS - Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 9 

Sustentável que está sendo elaborado pela SETUR – Secretaria de Turismo, e sem 10 

delongas, aproveitando a presença de representantes da SETUR, Fábio convidou o 11 

Secretário de Turismo, o Sr. Gilvan Souza, Vereador licenciado, para a apresentação 12 

referente ao PDITS, uma realização da SETUR em parceria o SEBRAE. O Secretário 13 

Gilvan saudou a todos e iniciou sua fala considerando a potencialidade de Camaçari 14 

como destino turístico, considerando a sua infraestrutura e atrativos naturais. 15 

Apresentou algumas ações que vem realizando no apoio e participação de eventos da 16 

área, inclusive fora do Estado da Bahia. Para a construção do Plano, destacou a 17 

notável movimentação da Prefeitura, no sentido de reestruturar a sede da Secretaria 18 

na Costa de Camaçari. Considerou a importância de transversalizar a política pública 19 

de turismo, como o segundo vetor de crescimento econômico do município (sem 20 

indicadores ainda). Considerando que a Secretaria foi criada há cerca de 5 meses, 21 

ainda estão em fase de diagnósticos, porém algumas ações já foram iniciadas, como 22 

a construção da identidade visual da Orla, a criação da poligonal e concepção do 23 

projeto do Parque Ecológico da Aldeia Hippie, revitalização de vias de acesso ao 24 

cadeirante,  construção de programas de capacitação empresarial para ambulantes e 25 

vendedores de praia, eventos esportivos, além de ações promocionais. Há também o 26 

Programa Turismo Legal que prevê os projetos Bahia Azul, viver turismo e área da 27 

reserva indígena, e o turismo acessível. O conselheiro Zé de Ana questiona se o 28 

secretário conhece a lagoa azul e lembra a situação precária de vendedores de 29 

marisco na Estrada do Coco. O Secretário considera a construção de um ponto de 30 

apoio próximo à ponte do Rio Joanes para esse comércio, respeitando a área de 31 

proteção ambiental. A conselheira Rita de Cássia também lembra da importância de 32 

se pensar o turismo na área rural do município, promovendo algum desenvolvimento 33 

para essas comunidades que ficam mais esquecidas. O Conselheiro André Xavier 34 

também reforça a questão da identidade e de investimentos no turismo considerando 35 

a situação dos  moradores, e Lucinei, conselheira, cita a questão dos artesãos de 36 

Abrantes instalados na Estrada do Coco e se coloca a favor de uma capacitação para 37 

eles no sentido de melhorar a atratividade dos produtos comercializados, trazendo 38 

inovação de design dos objetos para os produtos ali fabricados e vendidos. O 39 

secretário lembra que vem se esforçando em conhecer todas essas potencialidades, 40 

e está aberto ao diálogo com a comunidade e com o setor empresarial, com o objetivo 41 

sempre de geração de renda e emprego para os camaçarienses. Quando foi o 42 

momento da apresentação efetiva do PDITS, em virtude das discussões acerca da 43 

fala do Secretário Gilvan terem se alongado, por demanda dos Conselheiros, a Sra. 44 

Lúcia Bichara, Subsecretária de Turismo, considerou que o tempo já estava escasso 45 

para apresentação do plano, mas se colocou a disposição para envio do material, 46 
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sugestões e dúvidas. O Secretário Gilvan se colocou a disposição para realizar uma 47 

nova reunião para a continuação da apresentação do PDTIS, e sugeriu que essa 48 

reunião fosse em conjunto com o Conselho de Turismo. Ideia esta que agradou a 49 

todos os presentes. Cabe destacar que, como informes a conselheira Suzana Torres 50 

iniciou o relato de sua participação enquanto representante do Conselho na Comissão 51 

Executiva do Plano Diretor. A mesma se colocou à disposição para mais 52 

esclarecimentos, e Fábio informou que enviará por e-mail as apresentações, tanto da 53 

SETUR, quanto da Comissão do PDDU. Ao final foi lembrada a todos a data da 54 

próxima reunião, que será no dia 07 de agosto. Sem mais, a reunião foi encerrada.  55 

 
 
 
Segmento Poder Público Municipal, Estadual e Federal 
 
 
 
Geneci Braz de Sousa (Suplente) 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA  
 
 
 

Hamilton G. da Silva Junior (Titular) 
Intituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE 
 
 
Segmento Movimentos Sociais e Populares 
 
 
 
André Xavier Freitas (Titular) 
Movimento Nacional de Luta pela Moradia – MNLM  
 
 
 
Rita de Cássia da Silva Lima (Suplente) 
Associação dos Criadores de Aves da Fazenda Açu da Capivara 
 

 
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 
 
 
 
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 
 


