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Aos sete dias do mês de agosto 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 8ª (oitava) reunião ordinária do ano, 3 

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

Executivo, Fábio Moura, iniciou a reunião dando boas vindas, explicando que a pauta 5 

do dia seria a apresentação da proposta de delimitação dos bairros de Camaçari 6 

realizado pela própria SEDUR através da Coordenadoria de Planejamento e Projetos 7 

(CPP). Dentre os informes gerais, disponibilizou os novos contatos da Ouvidoria do 8 

Município que está em reestruturação (0800-2847325, 3622-7324 e Watsapp 98137-9 

1615, ouvidoria@camacari.ba.gov.br), lembrou a data da premiação do Projeto do 10 

Morro da Manteiga que está programado para o dia 26 de setembro e Suzana 11 

considerou que houveram recursos ao resultado. A Conselheira Suzana também 12 

informou sobre o andamento da comissão do PDDU, e sugeriu parceria com as 13 

universidades na elaboração do Plano. Sobre o folder de convocação para participar 14 

da elaboração do Plano, o professor Alex Carneiro, da UFBA, sugere que a 15 

logomarca, apesar de ter ficado interessante, incorpore o elemento humano e a 16 

dimensão do pedestre em sua arte. Citou o exemplo da calçada e do pedestre, a 17 

importância e o destaque aos espaços públicos onde estão as pessoas. Também 18 

sugere que seja convidada a professora Naia Alban, para uma possível parceria 19 

conforme sugerido por Suzana. Em seguida, Fábio iniciou a apresentação sobre a 20 

proposta de delimitação dos bairros de Camaçari, destacando a oportunidade de 21 

utilização no Censo 2020, o qual está prestes a ser iniciado, conforme demanda do 22 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Definir e delimitar os bairros 23 

para todo o Município, em Lei específica, representaria um grande ganho de 24 

informações para o Município e a população, caso o IBGE consiga utilizar tal 25 

delimitação no novo Censo. A apresentação contou com uma  diversidade de 26 

conceitos, além dos objetivos, justificativa, princípios norteadores do trabalho e a 27 

metodologia básica utilizada. O conceito de localidade também foi apresentado, bem 28 

como os critérios mínimos para se considerar Bairro, considerando o exemplo de 29 

Salvador. A apresentação destacou ainda a situação de “definição” de bairros em 30 

alguns Órgãos Públicos, como a SESAU, SEDUC, SEDES, EMBASA, Correios e 31 

COELBA, e uma breve análise histórica da ocupação em Camaçari, por bairros. Por 32 

fim, Fábio apresentou a proposta de delimitação que ficou com um total de 73 bairros, 33 

para as áreas urbanas de Camaçari: (50 na Sede; 14 em Abrantes; e 09 em Monte 34 

Gordo.) Esclareceu que as próximas etapas correspondem à geração dos memoriais 35 

descritivos das poligonais de cada bairro, à elaboração de minuta de Projeto de Lei 36 

para ser enviada a Câmara de Vereadores, e conclusão do Relatório Técnico de todo 37 

trabalho realizado, um importante instrumento com informações sobre a evolução da 38 

ocupação e histórico dos bairros. Sobre a apresentação de Fábio algumas 39 

considerações dos participantes reforçaram a proposta apresentada. Destacou-se a 40 

fala do Sr. Zé de Ana que pontuou a questão da necessidade de se ouvir a população 41 

para entender as dinâmicas locais. Sobre tal questão, Fábio e Fabiana esclareceram 42 

que concordam com o apontado pelo “Seu Zé”, porém, devido à inexistência de 43 

recursos financeiros, à pequena equipe que elaborou o trabalho, e o curto espaço de 44 

tempo disponível para elaboração do trabalho e para aprovação da Lei de Bairros, de 45 

modo que chegasse ao IBGE a tempo da realização dos trabalho do Censo, a escuta 46 
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à população não foi possível nesse momento. Porém, diversos técnicos da SEDUR 47 

moradores antigos do Município foram ouvidos com esse objetivo, bem como foi 48 

realizada uma pesquisa histórica no Acervo da SEDUR, incluindo as legislações 49 

relacionadas à bairros, visando legitimar áreas reconhecidas desde o Plano Piloto de 50 

1975. Destacaram que essa não é uma proposta fechada, cabendo inclusive revisões, 51 

porém, tendo em vista a necessidade de envio da Lei até o final de agosto para o 52 

IBGE, para realização do Censo 2020, consideram que deve ser encaminhada com 53 

brevidade aos vereadores, para análise e aprovação. Caso venham sugestões 54 

posteriores, são possíveis revisões futuras da Lei, visando sua melhoria, ou até 55 

mesmo a inclusão de novos bairros, ou alterações de um ou outro agora delimitado. 56 

Fabiana destacou que devido às questões de identidade da população, que pode ser 57 

diversa até mesmo em moradores de um mesmo bairro, dificilmente este é um 58 

assunto que gere unanimidade. Mesmo em escuta à população, pode haver casos de 59 

multiciplicidade de denominações que a população dá a um mesmo lugar, cabendo ao 60 

Município definir um nome mais reconhecido, considerando também os aspectos 61 

históricos e de evolução da ocupação urbana. O professor Alex da UFBA alertou que 62 

vale a pena explicar aos vereadores que este trabalho, apesar de oficializar a 63 

poligonal dos bairros, não afeta a delimitação dos colégios eleitorais, no caso a 64 

zonificação da justiça eleitoral, para que não haja confusões. A Conselheira Rita 65 

questionou o conceito de localidade, solicitando esclarecimento tendo como exemplo 66 

a área onde reside, Açú da Capivara. Os esclarecimentos foram feitos, e a mesma 67 

elogiou o trabalho realizado e informou reconhecer a importância do mesmo para o 68 

Município, em concordância com outros Conselheiros, como Elmo, que apresentou 69 

dúvidas semelhantes, também esclarecidas. Após a apresentação, sem mais, a 70 

reunião foi encerrada.  71 

 
 
Segmento Poder Público Municipal, Estadual e Federal 
 
 
Caroline Ninck (Suplente) 
Embasa 
 
 
Hamilton G. da Silva Junior (Titular) 
Intituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE 
 
 
Alex Pires Carneiro (Titular) 
Universidade Federal da Bahia - UFBA 
 
Segmento Movimentos Sociais e Populares 
 
 
Rita de Cássia da Silva Lima (Suplente) 
Associação dos Criadores de Aves da Fazenda Açu da Capivara 
 
 
Rosângela Oliveira França (Titular) 
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União de Negros pela Igualdade – UNEGRO 

 
 
Segmento Empresários Relacionados à Produção e ao Financiamento do Desenvolvimento 
Urbano 
 
 
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 

 


