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1. ÁREA, COMUNIDADE E TERMO DE COOPERAÇÃO. 

 
1.2. Nome do bairro e localidade:  

Garcia, Salvador - Bahia. 

 

1.3. Informações das Associações Parceiras: 

Projeto Faz+Garcia 

Instituto Cultural Beneficente Steve Biko - Educação profissional de nível tecnológico 

CNPJ: 01.451.334/0001-44 

Associação de Moradores do Primeiro Arco do Garcia - AMAG - Associação Privada 

CNPJ: 05.622.625/0001-09 

 

1.4. Endereço completo e contatos das Associações: 

Instituto Cultural Beneficente Steve Biko - Rua do Paço, 4 - Pelourinho, Salvador - BA, CEP 

40301-400 Telefone: (71) 3241-8708. 

Associação de Moradores do Primeiro Arco do Garcia - R Gomes Brandão, 4, Fazenda 

Garcia, Salvador - BA, CEP 40.100-150. 

 

1.5. Dados dos representantes legais e principais lideranças para contato: 

Prof. Edmilson Teixeira - Idealizador do Projeto Faz Mais 

Lázaro Cunha - Representante da Steve Biko 

José Paulino - Representante da AMAG 
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2. APRESENTAÇÃO DA ÁREA. 

 
 Originado a partir das terras de Garcia D’Ávila, senhor da Casa da Torre, que em fins 

do século XVI constituiu a Fazenda Garcia D’Ávila um dos maiores latifúndios do Brasil, o 

local que outrora era destinado à criação de gado e estoque escravos enquanto não eram 

vendidos a outros senhores, foi cedido ao Mosteiro de São Bento, em seguida para o Coronel 

Duarte da Costa e, por fim, para a União Progresso Fabril da Bahia (propriedade da família 

Catharino). 

 Os empregados da antiga fazenda moravam em casas construídas pelos patrões. O 

lugar que atualmente é o fim de linha do bairro foi onde o bairro começou. A região cresceu à 

medida que os trabalhadores foram formando famílias e construindo novas casas, e após a 

crise econômica da União Fabril, no início do século XX, a família Catharino, perdeu o todo o 

patrimônio imobiliário. A partir daí, pequenos pedaços da fazenda foram sendo arrendados 

para aqueles que trabalhavam no local e para os migrantes que procuravam oportunidades de 

emprego em Salvador. 

 

Fig. 1: Localização do Garcia em relação à Salvador. Fonte: Google Maps. 
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O Garcia está em uma região de topografia acentuada, é composto por escadarias e 

ladeiras, além de ser cercado pelas Avenidas Anita Garibaldi, Vasco Da Gama, Centenária e 

Reitor Miguel Calmon, (Fig. 01), o que o torna um local de fácil acesso tanto para pedestres 

quanto para veículos. 

Hoje o bairro possui grande representatividade dentro da cidade de Salvador, tanto em 

relação às artes, quanto à culinária e às manifestações populares. O Garcia está situado na 

área central da cidade e se subdivide em duas partes, visivelmente distintas: a área cuja 

avenida principal é a Leovigildo Filgueiras, e a área abarcada pela Avenida Prediliano Pita - 

que será o objeto deste trabalho - conhecida como Fazenda Garcia devido ao seu histórico. 

Situado na Macroárea de Urbanização Consolidada, que de acordo com Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano 2016, tem como estratégias (dentre outras) a: 

 Ampliação e requalificação dos equipamentos públicos existentes, por meio de 

intervenções urbanísticas que promovam a sua articulação espacial aos padrões adequados 

de mobilidade e acessibilidade, amplificando a integração com os espaços abertos públicos; 

 Requalificação dos espaços degradados, ou em processo de degradação, mediante 

transformações urbanísticas estruturais, de forma conciliada com a legislação ambiental e de 

proteção do patrimônio histórico e cultural, e por meio de projetos estruturadores, como o 

Centro Administrativo Municipal na Cidade Alta, com a realização de retrofit em imóveis 

ociosos ou subutilizados; 

 Atração de empreendimentos ligados à cultura, à economia criativa e ao turismo, por 

meio de incentivos fiscais, visando à recuperação e requalificação de antigos solares, 

trapiches, fortes, mercados e cines-teatro reconhecidos pela população como inerentes à sua 

experiência de cidade; 

Fig. 2: Delimitação da 
área trabalhada 
durante a Residência. 
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O entorno imediato à Praça e os lotes dispostos à Avenida Prediliano Pita, via principal do 

bairro, são generosos, com testadas largas. Com o arrendamento, as terras continuaram a 

pertencer aos seus donos por direito, a Família Catharino, porém as benfeitorias pertenceriam 

aos que ocupassem o local, e ainda hoje muitos moradores não possuem o título de posse 

dos seus lotes. Além da questão fundiária, o bairro possui outras questões que serão citadas 

no decorrer deste trabalho. 

 Com população aproximada de 9.135 habitantes, segundo dados do IBGE, 2010 e 

área de aproximadamente 0,4374 km² (Fig. 02), a região conhecida como Fazenda Garcia, 

dada sua a origem, possui índice de desenvolvimento humano entre 0,70 e 0,79 na maior 

parte do seu território (Fig. 03), o que possibilita afirmar que existe um crescimento do 

desenvolvimento da população local. 

 

Fig. 3: Índice de Desenvolvimento Humano, Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano – 
PNUD, 2013. 

2.2. Aproximação com a comunidade, conquistas e demandas. 

Em novembro de 2015, por intermédio do Professor Luiz Roberto Santos Moraes um 

grupo de profissionais, moradores e ex-moradores do Garcia, em Salvador, procurou a 

Residência para apresentar a sua proposta: contar com o auxilio da universidade para 

desenvolver o Projeto Faz+Garcia. O Projeto, que tem como proposta ser desenvolvido com a 

participação direta da população, depende do tempo de maturação das pessoas e das 

propostas, e funciona aliado às entidades e instituições comunitárias e acadêmicas. Foi 

pensado para promover a organização e mobilização social local visando seu contínuo 

desenvolvimento sociocultural/socioambiental do bairro e do entorno, além de ser um meio de 

discutir e solucionar as questões do bairro, onde as ações partirão da população para os 

governantes, Fig. 04. 
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Fig. 4: Integrantes do Projeto Faz + Garcia. Fonte: Acervo Próprio, Maio 2016. 

 A apresentação aos moradores do bairro à Residência se deu no dia 05 de dezembro de 

2015, numa oficina para divulgação dos resultados levantados por meio de questionários 

entregues aos moradores. A oficina ocorreu no auditório do Colégio Antonio Vieira, que 

embora seja uma instituição privada, se pôs à disposição para auxiliar neste processo de 

empoderamento dos moradores do Garcia (Fig. 5).  

 

Fig. 5: 1ª Reunião para apresentação e validação dos resultados. Fonte: Acervo 
Próprio, Dez. 2015. 

 
2.3. Razões pelas quais a entidade apontou as problemáticas. 

 

 O primeiro levantamento das demandas foi desenvolvido pelo Projeto Faz Mais, que 

mapeou no bairro dezesseis localidades - definidas através do pertencimento de cada 
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morador - e através de uma amostra aleatória foram entrevistados 85 domicílios. Os 

moradores foram convidados a responder a um questionário que considerava as questões 

relativas à: 

 Tranquilidade e Silêncio; 

 Vizinhança; 

 Privacidade; 

 Locomoção e Acesso; 

 Abastecimento de água; 

 Esgoto; 

 Coleta de resíduos e Limpeza das 

Ruas; 

 Escoamento das Águas de chuva/ 

Enchentes; 

 Condição de Sua Moradia; 

 Internet; 

 Iluminação Pública; 

 Asfalto; 

 Calçadas; 

 Segurança; 

 Regularização Fundiária; 

 Comércio Local; 

 Estacionamento e Arborização. 

 Depois de analisar cada localidade, foi feito o cruzamento das informações, e se obteve 

os gráficos e tabelas validadas pelo Projeto durante a primeira oficina dezembro de 2015. 

A partir daí, criou-se nova tabela considerando como passível de intervenção o que foi 

indicado pelos moradores como péssimo/regular e urgente. Assim foram escolhidas as 

problemáticas/demandas a serem trabalhadas de forma imediata, por intermédio do projeto 

Faz Mais.  

 Foram indicadas possíveis lideranças de cada uma das localidades. Essas pessoas 

estariam presentes em todas as reuniões dos grupos temáticos e seriam os representantes 

de cada localidade, compartilhando as informações da população para o faz mais e vice-

versa. 

2.4. Complementaridade e sinergia com outros atores envolvidos 

 

 O projeto Faz Mais conta com a participação de diversos atores sociais além da 

população do bairro. Instituições que tiveram início no bairro, ou ainda estão 

desenvolvendo suas atividades no local, se empenham, juntamente com os moradores e 

professores das universidades apoiadoras do processo, para estimular a participação. 

 Além das instituições, também estão participando do processo o Centro Educacional 

Edgard Santos, a Associação dos Moradores da Comunidade Gomes Brandão - AMAG, a 

Igreja Nossa Senhora de Lourdes e a Unidade de Saúde da Família Úrsula Catharino. 

Estes atores auxiliam o projeto divulgando as atividades e ações propostas pelo Faz Mais 

junto à parcela da comunidade a que estão diretamente ligados, por exemplo, as escolas 
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possuem maior facilidade em passar informações aos alunos, já o posto aos idosos e 

demais usuários. 

 As parcerias são de extrema importância para o projeto, pois proporcionam maior 

inserção junto à comunidade. Isso foi ainda mais perceptível durante o evento que ocorreu 

em agosto, quando as atividades desenvolvidas em parceria com os atores externos 

tiveram maior repercussão e participação da população local comparadas às que foram 

realizadas apenas pelo Faz Mais. 
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3. OFICINAS E METODOLOGIAS DEFINIDAS NA PROPOSTA COLETIVA DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

 
3.2. Conceito do grupo 

 Buscando inverter a lógica predominante na relação entre o Estado e a população, 

por intermédio das políticas públicas, a atuação a partir de parcerias e grupos temáticos 

estratégicos reconhece que esse é um processo em que todos os integrantes são 

indispensáveis para a construção de uma cultura política alternativa (Fig. 06). 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, foram coletadas informações através de 

diferentes metodologias, porém sempre respeitando a premissa crucial para a Residência 

e o Projeto Faz Mais que é a participação popular.  

 

Fig. 6: Conceito da Equipe, Acervo próprio, Janeiro 2016. 

3.3. Meios e processos adotados para a proposta coletiva do grupo com a 

comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Linha do tempo indicando as atividades desenvolvidas durante o processo. 
Fonte: Acervo Pessoal, Nov. 2016. 
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A partir dos conhecimentos adquiridos nas reuniões do Faz Mais e pela convivência com 

alguns moradores do bairro, foram pensadas algumas estratégias para trabalhar com a 

comunidade: 

 Validar as informações obtidas nas reuniões, através de oficina coletiva para 

compreender a percepção dos moradores (lideranças) acerca do bairro, bem como 

os desejos e sonhos para o bairro.   

 Desenvolver atividades dentro das escolas públicas do bairro. 

 Desenvolver oficinas individuais para viabilizar o projeto específico de cada uma 

das Residentes.  

 

3.4. Os resultados obtidos para a definição dos projetos específicos 

 

 Após alguns meses inseridos no processo do Projeto Faz Mais, considerando todos 

os conhecimentos obtidos neste período, tanto por meio da vivência no bairro, quanto 

através da análise realizada pelo Faz Mais no dia 05 de dezembro, quando o Projeto foi 

devidamente apresentado a uma parte da comunidade, foram levantadas possíveis 

demandas a serem desenvolvidas de forma individual por cada uma das profissionais 

inseridas no grupo. Foram elas:  

 Educação, sob responsabilidade de Carina Alves - Assistente Social, 

 Infraestrutura e projeto, sob responsabilidade de Émillie Carvalho - Arquiteta 

e Urbanista,  

 Acessibilidade, sob responsabilidade de Ramí Valente - Arquiteta e Urbanista. 

 Posteriormente, as demandas foram validadas junto à comunidade, com a 

elaboração da Oficina Coletiva Realidade X Sonhos, onde os moradores elaboraram 

biomapas identificando os principais pontos do bairro e as questões mais relevantes nestes 

locais. A partir daí, foram definidos os temas individuais e realizadas oficinas especificas 

para cada um deles, sempre com a presença de dois ou mais representantes da 

Residência, Fig. 8. 
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Fig. 8: Oficina Realidade X Sonho: O que eu quero para o meu bairro - 
Desenvolvendo biomapas em grupos. Acervo Próprio, abril 2016. 

A oficina teve como objetivo compreender a percepção dos moradores acerca do 

bairro, bem como reconhecer os desejos e sonhos para o bairro. Foi voltada para os 

moradores do bairro do Garcia já identificados como lideranças pelo Projeto Faz+Garcia, e 

ocorreu no Centro Comunitário da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Garcia, no dia 

16/04/2016, às 14:00h, para 25 pessoas. A técnica adotada foi a dos Biomapas1, onde os 

participantes puderam detalhar informações sobre o bairro. 

Com duração de duas horas e meia, a oficina teve início por meio de uma dinâmica de 

grupo2.  

 A dinâmica funcionou como uma reflexão sobre o passado do Garcia, logo em 

seguida passou-se a discutir o presente. As questões levantadas tangenciavam diversas 

questões, mas se focavam principalmente na educação, considerando o histórico das 

escolas Hildete Lomanto e Edgard Santos, na infraestrutura, principalmente nas questões 

relacionadas ao saneamento e conscientização da população em relação aos resíduos 

sólidos, e à acessibilidade, relacionada não somente aos pedestres mais também ao 

trânsito e transporte público. Esse momento consolidou as escolhas do grupo. 

                                                 
1
 Técnica: Biomapa – estimular que os participantes registrem no mapa do bairro (que será 

disponibilizado) pontos de referências, sentimentos, percepções, problemas acerca da realidade do 
bairro e quais são os desejos e sonhos (registrando com cores e símbolos distintos no mesmo 
mapa). Trabalhar em subgrupos e ao final uma apresentação para toda o grupo e uma reflexão a 
partir dos resultados. 
 
2
 Os participantes retiravam papéis de uma caixa e liam o que havia em cada um dos papéis. 

Poderia haver brindes, perguntas ou prendas. As perguntas e as prendas foram pensadas para 
serem relacionadas direta ou indiretamente ao Garcia. O momento foi muito proveitoso, pois foi uma 
forma de relaxar os participantes e fazê-los relembrar questões importantes para o bairro, como a 
história, as personagens marcantes e as dificuldades que enfrentaram até chegar aos dias atuais. 
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Após a discussão sobre as demandas do presente, partiu-se para pensar o futuro, 

essa foi a parte de discussão dos sonhos. O que cada um sonha e espera para o seu 

bairro e qual a responsabilidade de cada um para fazer com que isso ocorra? O que você 

sente ou gostaria de sentir ao passar por determinada rua ou local do seu bairro? O que 

estes lugares representam em sua vida e o que você espera para ele? Esses foram alguns 

dos questionamentos propostos para que os grupos desenvolvessem os mapas dos 

sonhos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9, 10 e 11: Mapas elaborados 
pelas equipes durante a Oficina 
Realidade X Sonho: O que eu quero 
para o meu bairro. Acervo Próprio, 
abril 2016. 

Através da manifestação de pessoas de diferentes faixas etárias, foi possível 

verificar que nas mais distintas localidades predominam as mesmas preocupações, 

demandas e possibilidades semelhantes na esperança de um futuro melhor para o Garcia. 
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4. PROJETOS ESPECÍFICOS: OBJETIVOS, DIAGNÓSTICO DA ÁREA E OFICINAS 

ESPECÍFICAS DO PROJETO INDIVIDUAL. 

 
 Partindo da proposta coletiva de desenvolver junto ao Faz Mais projetos 

participativos voltados para as principais demandas da comunidade: Educação, Lazer e 

Infraestrutura, foram definidos os objetivos de cada uma das Residentes. 

 Neste trabalho, serão abordadas as questões relativas à Educação, Cultura, Lazer 

e Infraestrutura, através da proposta de um Centro Multidisciplinar, pensado para ocupar o 

local onde antes funcionava a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima (fechada em 

2016, após a transferência de suas atividades para o Centro Educacional Hildete Lomanto, 

também situado na Fazenda Garcia) e hoje funciona o CREAS3. 

 Para tanto, foram desenvolvidas duas oficinas de definição do objeto e do programa 

com os moradores do bairro e os integrantes do Projeto Faz+Garcia, através das quais, os 

participantes expuseram quais eram as necessidades deste local, considerando questões 

como serviços, educação, lazer e atividades sociais. Foram expostas as demandas e uma 

análise da Praça Marquês de Olinda e do seu entorno antes e após a reforma realizada 

pela Prefeitura e entregue a população em 07 de abril de 2016. 

 

4.2. Objetivo geral 

 

 A ideia inicial, ao visitar o bairro, foi reativar a escola propondo o seu uso como 

creche interligando-a a Praça Marquês de Olinda. Porém, após alguns encontros com 

os moradores, foi possível perceber que, por distintos motivos, não havia o interesse em 

utilizar aquele local para tal finalidade.  

 Outro fator fundamental para a mudança do objeto foi a reforma da Praça, realizada 

pela Prefeitura Municipal de Salvador. A obra foi finalizada em abril de 2016. Entregue a 

população, ainda sem atender às necessidades locais no que se referia à acessibilidade, 

apoio aos motoristas e passageiros e atividades culturais, a Praça ainda necessitava de 

propostas que solucionassem esse problema. 

 Finalmente, definiu-se o objetivo geral, juntamente com os moradores e integrantes 

do Faz Mais: Criar um espaço de serviços e atividades múltiplas para suprir a 

carência por determinados equipamentos públicos no bairro, que será denominado 

CMG - Centro Multidisciplinar do Garcia. 

 

 

                                                 
3
 Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é gerido pela Prefeitura Municipal 

de Salvador, mas também recebe verbas do Governo do Estado.  
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4.3. Objetivos específicos 

 

Partindo da definição de um espaço múltiplo, com serviços e atividades, foram definidos os 

objetivos específicos do projeto, que são: 

 Promover o sentimento de pertencimento nos moradores em relação aos espaços 

de educação, cultura e lazer do bairro. 

 Propor a demolição da edificação, onde funcionava a Escola Municipal Nossa 

Senhora de Fátima e criar um espaço para o desenvolvimento de atividades 

socioculturais, que atue em parceria com as escolas públicas e privadas da região; 

 Criar um ambiente voltado para dar apoio físico aos trabalhadores rodoviários e aos 

passageiros, já que o local funciona como final de linha do bairro do Garcia. 

 

4.4. Diagnóstico da área. 

 

 O trecho do bairro, alvo do trabalho individual, se concentra na região da Praça 

Marquês de Olinda. O local é frequentado por moradores e visitantes do bairro, não 

somente por estar numa área central, ser o final de linha, e estar próximo à grande parte 

das localidades listadas no início do processo, mas por ser repleto de bares e restaurantes 

conhecidos em toda a cidade. 

 Por ser um local sem abrigos, baias e sinalização adequada para a parada de 

ônibus, a passagem dos transportes coletivos dificulta o acesso à rua que liga o Garcia à 

Avenida Garibaldi, provocando engarrafamento e trazendo insegurança para os 

passageiros. Além disso, diversos automóveis particulares permanecem estacionados na 

parada de ônibus, dificultando a manobra dos veículos maiores (Fig.12). 

Fig. 12: Ônibus sendo 
guiado por cobrador devido 
à impossibilidade de 
contornar a Praça em dias 
de eventos. Fonte: Acervo 
Próprio, abril, 2016. 

Em determinados dias do mês 

(geralmente na última quarta-

feira e todas às sextas-feiras) 

são realizados eventos que 

atraem pessoas de todo o 

entorno. Nestes momentos, os estabelecimentos ocupam as calçadas com mesas e 

cadeiras, e ambulantes armam barracas que dificultam o tráfego de veículos. Os visitantes, 
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que muitas vezes vão ao bairro com seus veículos particulares, estacionam de forma 

irregular, tornando o trânsito ainda mais caótico. 

 A movimentação na Praça é citada pelos moradores mais antigos como algo ruim 

para a população local, porém ao mesmo tempo em que gera transtornos no tráfego, o 

movimento valoriza o comércio local, podendo ser convertido em algo benéfico se 

respeitados alguns pontos estratégicos como o estacionamento em local adequado e a 

instalação de barras fora da área de trânsito de veículos. 

 Outra questão que chama a atenção para a área é o acúmulo de resíduos sólidos. 

As unidades estacionárias para a coleta dos resíduos estão em frente à antiga Escola 

Municipal, onde hoje funciona o CREAS. A edificação possui apenas cinco salas de 

dimensões bem reduzidas, poucas aberturas de ventilação e iluminação (Fig. 13), não 

dispõe de ambiente apropriado para lazer e ainda tem o seu acesso comprometido graças 

ao acumulo de resíduos que provoca mau cheiro e proliferação de animais nocivos à 

saúde (Fig. 14). 

Fig. 13: Antiga Escola Nossa 
Senhora de Fátima. Acervo Próprio, 
junho 2016.  

 
 

 
 
 

Fig. 14: Resíduos sólidos em frente 
à antiga Escola Nossa Senhora de 
Fátima. Fonte: Acervo Próprio, abril 
2016. 

 

 

 

 

A antiga escola hoje está sendo ocupada pelo CREAS, que presta atendimento às 

crianças, adolescentes e suas respectivas famílias em situação de ameaça ou violação dos 

direitos. Ainda que não possua infraestrutura adequada para abrigar um espaço voltado 

para a Assistência Social, já que apesar do novo uso, não foi realizada reforma e os 

resíduos permanecem no mesmo local, o órgão já está funcionando. 
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4.5. Oficinas específicas. 

 

 A partir das informações da região, foi feita uma análise e considerou-se que este 

local seria o mais apropriado para se intervir através de um Projeto Arquitetônico que 

propõe a aproximação entre a Praça e a Edificação do CREAS, resultando em um espaço 

público único no bairro aberto a todos. 

 A proposta foi validada através de duas oficinas de coleta de dados e informações. 

A primeira, com o objetivo de definir qual seria o projeto, foi realizada em 28 de abril de 

2016 e contou com a participação de 16 moradores entre 16 e 70 anos. A atividade teve 

inicio com a apresentação de cada participante do grupo através da dinâmica da batata 

quente4. Após foi iniciado um trabalho em grupos para identificação das problemáticas 

existentes na região da Praça Marquês de Olinda, com ênfase no local onde está a antiga 

escola, Fig.15. 

Fig. 15: Oficina 01 - Atividade em grupo 
para definição do projeto.  Acervo 
próprio, 28/04/2016. 

 
 

 

 

 

Fig. 16: Oficina 01 - Apresentação dos 
cartazes produzidos em grupo. Acervo 
próprio, 28/04/2016  

Os participantes desenvolveram suas 

ideias através de cartazes com desenhos, 

colagens textos e poesias. Cada grupo se 

posicionou, defendendo e explicando as 

suas propostas, Fig. 17.  Ao término da oficina, haviam sido levantadas questões como 

a execução de uma horta comunitária ou um jardim devidamente planejado para idosos e 

crianças, no lote ao lado da escola; um espaço de apoio para os motoristas de ônibus, bem 

como local apropriado para os pedestres aguardarem o transporte público; a execução de 

uma Prefeitura Bairro; um Centro Cultural com cinema, espaço para atividades 

educacionais, de lazer, esportes e artísticas; 

 A partir das opções levantadas, foi realizada uma votação e definiu-se a fusão das 

opções mais votadas, resultando em um Centro Multidisciplinar: um espaço cultural para 

                                                 
4
 Os participantes passavam um determinado objeto ao ritmo de uma música. Ao parar a música, 

quem estivesse com o objeto nas mãos se apresentava e dizia o que esperava do encontro. 
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atividades e serviços diversificados, associado a um Ponto de Apoio, voltado para 

motoristas e passageiros.  

Para estabelecer o programa de necessidades da edificação, foi realizada a 

segunda oficina em 24 de maio de 2016, objetivando apontar quais seriam os ambientes 

indispensáveis e as principais atividades que poderiam ocorrer no local. Figs. 17 a 19. 

Fig. 17 e 18: Oficina 02 - Definição do programa. Acervo Próprio, 24/05/2016. 

A atividade contou com os 18 pessoas, teve início com a dinâmica da Bala5, em 

grupos os participantes discutiram as necessidades e atividades que desejavam que 

ocorressem no lugar. Essa discussão foi marcada por um conflito de informações, pois um 

dos grupos acreditava que não seria necessário 

desenvolver atividades que não fossem de cunho 

comunitário, enquanto outro propôs que fossem 

destinados espaços a serem alugados, utilizando o 

dinheiro para a manutenção do edifício. 

Fig. 19 e 20: Oficina 02 - Apresentação dos 
programas propostos pelos moradores. Acervo 
Próprio, 24/05/2016 

Cada grupo apresentou sua proposta e foram 

apontados alguns ambientes e atividades 

fundamentais: jardim comunitário, espaço para 

ponto de ônibus com área de serviços e comércio, 

sanitários para os motoristas e passageiros, salas 

multiuso para cursos e atividades educativas, salão comunitário e espaço de administração 

das atividades que ocorrerão em consonância, na Praça e na edificação.  

 

                                                 
5
 Os participantes se apresentavam e retiravam uma bala de dentro de uma sacola. Pessoas com 

balas iguais se juntavam em um mesmo grupo. 



30 

 

5. OUTRAS ATIVIDADES EM PARCERIA COM O FAZ+GARCIA. 

 
 Dentro do conceito da Residência de prestar assistência técnica com ênfase no 

Direito à Cidade, foram realizadas outras atividades de caráter sócio educativo, voltadas 

principalmente para a sensibilização da população. 

 Essas atividades contemplaram a realização de oficinas específicas e um projeto de 

reforma para o espaço onde ocorrem as reuniões do Projeto. 

 

5.2. 1º Grande Evento Faz+Garcia. 

 

 Além das oficinas indispensáveis à definição do objeto, foram realizadas também 

em parceria com o Faz Mais, outras quatro oficinas inseridas no 1º Grande Evento 

Faz+Garcia, que aconteceu entre os dias 15 e 21 de agosto de 2016, para a divulgação do 

Projeto aos moradores do bairro. As oficinas ministradas pela residente foram voltadas 

para a discussão do problema dos resíduos sólidos no bairro e a relação destes resíduos 

com a educação e cultura.  

  Embora tenham sido de caráter educativo quanto às questões referentes 

aos resíduos sólidos no bairro e entorno, as oficinas contribuíram para o desenvolvimento 

de propostas complementares ao projeto. As oficinas foram inseridas no 1º Grande Evento 

do Faz+Garcia, (Folder com programação do Evento, vide apêndice 01). As oficinas foram 

realizadas com os alunos dos grupos 3, 4 e 5 da Escola Hildete Lomanto e com os 

moradores do bairro, com o intuito de realizar a Instalação de Horta em garrafa Pet, 

Construção de Brinquedos com materiais reutilizados e Cine debate infantil com a exibição 

do filme Turma da Mônica em Um plano para salvar o Planeta (Figs. 20 a 25).  

 A primeira oficina propôs o pensamento acerca da reutilização de garrafas pet e da 

possibilidade de contribuir com a escola e a família plantando hortaliças ainda que em 

espaços exíguos. A oficina foi bem aceita pelos alunos que demonstraram satisfação ao 

saber que teriam a responsabilidade de cuidar das mudas.  

 

 

 

 

 

Fig. 21: Oficina de 
Instalação de Horta em 
Garrafa Pet. Acervo 
Próprio, 15/08/2016 
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Fig. 22: Oficina de Instalação de Horta em 
Garrafa Pet. Acervo Próprio, 15/08/2016 

 
 
 
 
Fig. 23: Resultado da Oficina de Instalação de 
Horta em Garrafa Pet. Acervo Próprio, 
15/08/2016 

 A oficina de brinquedos propôs o uso de resíduos como garrafas, rolos de papel 

higiênico e outros materiais que normalmente são descartados, para a confecção de 

brinquedos alternativos. Cada criança recebeu um brinquedo ao fim da oficina e os demais 

foram doados à escola. A adesão dos alunos foi total. Todos estiveram atentos durante 

toda a atividade e ficaram bem satisfeitos com os resultados.  

 Após duas oficinas práticas, foi promovida uma atividade com vídeo. As crianças 

assistiram ao filme e depois foram convidadas a debater as questões relativas à 

responsabilidade de cada um em relação aos resíduos sólidos. Apesar da faixa etária, 

muitas crianças demonstraram (utilizando a sua linguagem) que sabem o que e como atuar 

na comunidade para Salvar o Planeta6. O 

resultado das atividades foi satisfatório: Os 

alunos tiveram interesse em participar e 

reproduzir em casa o que foi executado na 

escola.  

 

 

 

 

Fig. 24: Brinquedos confeccionados para a 
oficina realizada na escola Hildete 
Lomanto, Acervo Próprio, 17/08/2016. 

                                                 
6
 Em referência ao filme que foi exibido: Turma da Mônica, em um Plano para Salvar o Planeta. 
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Fig. 25: Cine Debate Infantil: Turma da Mônica em Um plano para salvar o planeta. 
Acervo Próprio. 

 Ainda dentro do evento, foram elaborados pela residente: 

 Design do folder com a programação geral; 

 Layout da camisa, cartazes de oficinas específicas; 

 Divulgação do evento nas redes sociais (Facebook, Instagram); 

 Criação de contas de email.   

 

5.3. Reforma do Namaps 

 

 Também foi solicitado pelo Faz+Garcia um projeto de reforma para a edificação 

onde são realizadas as reuniões do Faz Mais. A edificação fica na Rua Quintino Bocaiúva, 

ao lado do Restaurante Aconchego da Zuzu (Fig. 26). 

 

Fig. 26: Localização do Namaps - Núcleo dos Aposentados e Servidores da Marinha 
Fonte: Google Maps. 
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 O local é utilizado uma vez por mês pelos funcionários aposentados da Marinha, 

nos demais dias, foi cedido ao projeto. Por ser um local temporário, com outros usos, e 

considerando a escassez de verbas por parte do Projeto, não poderiam ser feitas grandes 

modificações. O fundamental era suprir a carência de espaços para ventilação e 

iluminação naturais, já que o espaço contava com sanitários e copa, que precisariam 

apenas ser reformados (fig. 27 a 29). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 e 28: Namaps. Fonte: Acervo Próprio, março, 2016. 

 

Fig. 29: Fachada do Namaps. Fonte: Google Maps 

 Foi feita uma proposta de reforma com modificações mínimas: aberturas zenitais, 

para melhorar o conforto térmico, e mobiliário retrátil ou desmontável, para permitir os 

diversos usos que ocorrem no local, Figs. 30 a 32. 

 

Fig. 30: Proposta de reforma para o NAMAPS, Perspectiva Acervo Próprio, 2016 
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Fig. 31 e 32: Perspectivas internas do Namaps, Perspectivas Acervo Próprio, 2016. 
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6. O PROJETO: APRESENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, PROGRAMA E SOLUÇÕES 

TÉCNICAS. 

 
6.2. Apresentação. 

 Considerando as solicitações dos moradores e participantes do Projeto Faz+Garcia, 

bem como as propostas do PDDU 20167, já citadas anteriormente, especialmente a 

estratégia XXIII, que visa “promover a reestruturação da área do entorno do Dique de 

Tororó e da Arena Fonte Nova, incorporando Engenho Velho de Brotas, Boa Vista de 

Brotas, Galés, Fazenda Garcia, Barris, Tororó, Nazaré e Saúde, fazendo uso de 

instrumentos da política urbana (...)”, o local escolhido para a implantação do projeto foi 

uma antiga edificação na Praça Marquês de Olinda (Fig. 33), fim de linha do bairro do 

Garcia.  

 

Fig. 33: Praça Marquês de Olinda e CREAS (Antiga Escola Nossa Senhora de 
Fátima). Google Earth, 10/10/2016 

Este local foi escolhido por sua expressividade perante os moradores e por 

necessitar de intervenções referentes ao transporte público, ao acúmulo de resíduos 

sólidos e ao estacionamento que não será tratado neste projeto, mas pode ser alvo de 

intervenções dos órgãos públicos visando sua regularização. O lote que será alvo do 

                                                 
7
 De acordo com a LOUOS 2016, o lote está inserido na ZPR-3, Zona Predominantemente 

Residencial, tem Coeficiente de Aproveitamento Mínimo (CA) de 0,30, Coeficiente de 
Aproveitamento Básico (CAB) de 1,50 e Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM) de 3,00. 
O Índice de ocupação para os terrenos existentes com área inferior a 64m² é de 0,90; para terrenos 
com área igual ou superior a 64m² e inferiores a 125m² é de 0,70; para terrenos existentes com área 
igual ou superior a 125m² e inferiores a 250m² é de 0,60; e para terrenos com área igual ou superior 
a 250m² é de 0,50. 
O Índice de Permeabilidade é de 0,20. O Recuo Frontal é de 4,00m (O recuo frontal será reduzido 
para o mínimo de 2,00m, quando o terreno tiver profundidade inferior a 12,00m) e o Lateral é de 
1,50m.  
A proposta contempla um aumento da área ocupada 447.66m

2
, e o aumento da área construída 

para 720,00m
2
. Área permeável de 48.39m

2
, 0.23, sendo 18.63m

2 
de área verde descoberta e 

29.76m
2
 de área verde interna para captação de água pluvial. Não foram atendidos os recuos 

devido às dimensões do lote. 
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projeto está situado na região da Praça Marquês de Olinda, apresenta características 

peculiares que o fazem necessitar de parâmetros especiais para a sua utilização: está 

situado entre vias, possui dimensões exíguas e uma edificação que ocupa toda a sua área, 

aproximadamente 209,00m², que já foi um local para depósito de alimentos, uma escola 

municipal e atualmente funciona como CREAS.  

Conforme informações de profissionais da Unidade de Saúde da Família e da 

Assistente Social inserida no processo da Residência, as atividades desenvolvidas pelo 

CREAS podem ser remanejadas para o CMG, já que se trata de um local com salas 

disponíveis para o desenvolvimento de atividades socioculturais. A interação entre o 

CREAS e o Centro pode viabilizar a realização de ações mais concretas para os 

moradores do bairro, e futuramente pode viabilizar também o desenvolvimento de 

propostas similares em outras regiões da cidade, quiçá do estado.  

 

6.3. Implantação e Programa. 

 

Fig. 34: Delimitação do lote onde será implantado o CMG, sem escala. Fonte: Base 
Sicar, adaptada. 

A proposta prevê a demolição da edificação existente (209m2) e a implantação de 

uma nova construção, o lote resultante (Fig. 34), após a demolição da edificação e a 

expansão proposta, possuirá 260.00m2. O projeto ainda será alvo de estudos para a 

adequação às necessidades locais e à legislação vigente, caso venha a ser construído, 

todavia poderão ser aplicados Instrumentos de Política Urbana específicos disponíveis no 

PDDU. 
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A nova edificação possuirá três pavimentos, sendo o primeiro abaixo do nível da 

Praça, com área de construída de 250.00m2, o intermediário com 190.00m2 e o último 

acima da Praça, com suas estruturas apoiadas nela, com área de 280.00m2. A proposta de 

cobrir parte da via permite criar um ambiente protegido das intempéries além de ampliar a 

área útil do pavimento superior, destinado às atividades socioculturais. 

Devido ao desnível natural do solo e à elevação de 2.00m da praça em relação ao 

nível da rua, a edificação proposta não terá um gabarito superior ao das construções 

vizinhas, logo não irá sombrear ou gerar conflito em relação à altura dos equipamentos da 

praça (Fig.35).  

 

Fig. 35: Corte esquemático do lote e da nova edificação. Fonte: Acervo Próprio, Out. 
2016. 

A laje do Nível 03 servirá também como cobertura para as pessoas que 

aguardarem a saída dos ônibus. A proposta foi pensada por não haver local protegido para 

a espera do transporte público e gerar espaço para a edificação que está implantada em 

um terreno que, originalmente, possui apenas sete metros de profundidade. 

 Para vencer o vão de aproximadamente entre a edificação e a Praça foram 

utilizadas vigas metálicas treliçadas apoiadas na estrutura da Praça (que deverá ser 

devidamente reforçada posteriormente, durante as fases de cálculos e dimensionamentos 

das estruturas).  

 As estruturas verticais serão um elemento entre a Praça e o prédio e permitindo a 

implantação de jardins ou hortas verticais, que foi um desejo de alguns moradores mais 

idosos. Dentro desta proposta de implantação foi distribuído o programa definido pelos 

moradores: 
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Programa de Necessidades 

Nível 01 Nível 02 Nível 03 

Abrigo de ônibus Correios 
Salas multiuso (capoeira, dança, artes 

marciais, etc.) 

Casa Lotérica Troca Livros 
Sala Multiuso para pequenas 

apresentações 

Lan House 
Administração/ 

Segurança 
Salas de atividades 

Lanchonete Depósito CREAS 

Loja de 
variedades 

Sanitários Terraço descoberto 

Sanitários -- Sanitários 

 

Quadro 1: Programa de Necessidades definido em parceria com os moradores. 

A proposta ocupou um trecho lateral de aproximadamente 20m2 para a instalação 

de um jardim, já que no lote não há áreas permeáveis, e expandiu lateralmente ocupando 

um trecho da via, que será destinado ao local apropriado para o descarte dos resíduos 

sólidos. Fig. 36 a 38. Além disso, foi proposto um jardim interno com o intuito de absover 

águas pluviais captadas através da cobertura. Dessa forma tem-se uma área permeável 

total de 48.39m2 que supre a necessidade de áreas permeáveis estabelecidas pela 

legislação urbanística (20% do lote, ou seja, 42m2), tão difícil de atender em um lote de 

dimensões exíguas como este. 

 

1. Lan House 

2. Lotérica 

3. Loja 

4. Lanchonete 

5. Sanitários 

6. Ponto de ônibus

  

Fig. 36: Planta do Nível 01, sem escala. Fonte: Acervo Próprio, Out. 2016. 

Jardim Resíduos 
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1. Troca Livros 

2. Correios 

3. Administração 

4. Almoxarifado 

5. Sanitários 

 

Fig. 37: Planta do Nível 02, sem escala. Fonte: Acervo Próprio, Out. 2016. 

 
 

 

1. Salas de atividades 

2. Salas de atividades 

3. Sala de informática 

4. CREAS 

5. Sanitários 

6. Salas Multiuso 

7. Terraço 

Fig. 38: Planta do Nível 03, sem escala. Fonte: Acervo Próprio, Out. 2016. 
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6.4. Soluções Técnicas. 

 

 Da convivência com a comunidade surgiram algumas soluções especificas para o 

Centro Multidisciplinar do Garcia, além das questões básicas necessárias a quaisquer 

edificações. Soluções simples que em longo prazo trarão um elevado custo benefício e 

viabilizarão a execução do edifício. Foram elas: 

 Sustentabilidade econômica. 

 Indicação de rampas como elementos principais de circulação vertical; 

 Iluminação e ventilação naturais; 

 Local adequado para o descarte dos resíduos sólidos. 

 

6.5. Sustentabilidade econômica. 

 

 A proposta do edifício é ser mantido financeiramente a partir do aluguel das lojas 

situadas nos dois pavimentos inferiores. A verba obtida através do aluguel será utilizada 

para a manutenção do prédio e da Praça. A ideia partiu dos próprios moradores, e 

favorece a execução do equipamento, já que as despesas posteriores serão mínimas por 

parte dos órgãos públicos. O que for arrecadado poderá ser revertido em materiais 

diversos e mão de obra para fazer a edificação funcionar ao mesmo tempo em que gera 

empregos no bairro. 

 

6.6. Indicação de rampas como elementos principais de circulação vertical. 

 

 A escolha dos moradores e dos profissionais que trabalham na Unidade de Saúde 

da Família Úrsula Catharino, participantes do processo de concepção do objeto, foi a 

circulação vertical realizada através de rampas. 

 A população optou pela rampa aos elevadores por entender que estes resultem em 

maiores gastos com manutenção. A rampa se desenvolve em torno de um jardim central, é 

fechada por uma cobertura transparente e por elementos vazados que permitem a entrada 

de luz e ar, Fig. 39. Além disso, há a opção de escadas localizadas próximo aos sanitários. 
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Fig. 39: Perspectiva interna: Rampas e cobogós. Acervo Próprio, set. 2016. 

 
6.7. Iluminação e ventilação naturais; 

 

 Os elementos vazados ou cobogós, como são popularmente conhecidos, foram 

utilizados para fechamento da edificação como um todo, especialmente na área de 

circulação vertical (rampa). O bairro tradicional ainda possui muitas edificações que 

conservam seus traços originais, é comum encontrar ao longo da Rua Prediliano Pita e nos 

arredores da Praça, casas com cobogós compondo as suas fachadas. 

 Partindo dessas características, pensou-se em criar um jogo de cheios e vazios que 

movimenta a fachada e permite a quem transitar através da rampa vistas diferentes dos 

diversos ângulos da vizinhança. Foram propostos elementos vazados nas faces externas 

da edificação. Eles serão confeccionados em chapas de aço, viabilizando a ventilação sem 

prejudicar a segurança, Fig. 40. 

 As aberturas não foram planejadas apenas como efeito de estética para o edifício, 

mas para proporcionar a ventilação cruzada também nas áreas de circulação. Por se tratar 

de uma edificação pública, e visando a redução de gastos com iluminação e ventilação 

artificiais, foram propostas aberturas laterais voltadas para as fachadas nordeste e leste, e 

zenitais visando o conforto interno das áreas comuns de circulação e atividades coletivas. 

 As salas de atividades foram posicionadas na face leste da edificação, garantindo 

melhores condições de conforto térmico. Além das aberturas externas, foram pensadas 

aberturas internas, voltadas para a circulação, permitindo assim a circulação cruzada nas 

salas. 
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Fig. 40: Vista externa com elementos vazados na fachada. Perspectiva: Acervo 
Próprio, set. 2016. 

 

Já a iluminação natural fica por conta da claraboia com lanternim em material 

transparente, Fig. 41. Esse sistema, em conjunto com os elementos vazados (cobogós) 

garante conforto e iluminação natural durante a maior parte do dia, sendo necessário 

utilizar métodos artificiais apenas no período noturno. 

 

 

Fig. 41: Esquema do Sistema de Ventilação adotado no edifício. Acervo Próprio, out. 
2016. 

6.8. Resíduos 

 

 Em relação aos resíduos, proposta aplicada no projeto é similar à adotada em 

algumas cidades de São Paulo e também pela Prefeitura em Salvador na Barra e 

Comércio: os Contentores de Carga Subterrâneos. 
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 O sistema utilizado no projeto, embora seja subterrâneo, se diferencia na forma 

como os resíduos são coletados: não é necessário um caminhão específico para realizar a 

coleta, os containers podem ser facilmente manuseados pelos trabalhadores da coleta de 

resíduos municipal, já que possuem rodízios que facilitam o transporte (Figs. 42 a 44). 

Eles são fabricados em polietileno de alta densidade, com bocas coletoras de 75 a 

120L de capacidade. Destinados exclusivamente a empresas de coleta e órgãos públicos, 

os contentores indicados no projeto serão de quatro bocas coletoras, com capacidade de 

3.850kg no total. 

 

Fig. 42: Localização dos contentores de resíduos sólidos. Fonte: Acervo Próprio, 
out. 2016. 

 

 

Fig. 43: Localização dos contentores de resíduos sólidos. Fonte: Acervo Próprio, 
out. 2016. 

A plataforma, com estrutura tubular, é fabricada em aço galvanizado e possui 

válvula de segurança para o acesso ao fosso. Além disso, o equipamento é impermeável e 

fácil de ser limpo, evitando assim a proliferação de animais nocivos. 

Contentores 
subterrâneos 



44 

 

 

Fig. 44: Contentores de Carga. Fonte: www.contemar.com.br, out. 2016. 

 A questão dos resíduos sólidos no bairro depende muito da participação e 

aderência popular. Como já foi debatido por diversas vezes, não soluciona o problema 

apenas a implantação de lixeiras adequadas. Essa solução deverá ser atrelada à 

mobilização da população no intuito de criarem formas de organizar horários de coleta e 

conscientizar quanto à necessidade de se realizar a coleta seletiva desde suas 

Residências. 

 A sugestão de instalar lixeiras subterrâneas na Praça poderá ser aplicada em 

outras áreas do bairro. Também podem ser utilizados métodos alternativos de coleta nas 

ruas de difícil acesso, como coletores em carros de mão e bicicletas, além estabelecer 

contato com cooperativas que possam retirar os resíduos recicláveis e estimular o uso dos 

resíduos orgânicos. 
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7. RECOMENDAÇÕES PARA O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS REQUISITOS 

COMPLEMENTARES 

 
Para o desenvolvimento da proposta do Centro Multidisciplinar do Garcia, em nível de 

projeto executivo será necessário seguir os seguintes requisitos: 

 Promover a compatibilização do projeto de forma que o mesmo possa atender às 

especificidades do CREAS e da população local; 

 Verificar a propriedade do terreno, já que após contato com a secretaria de 

educação do município, foi informado que se trata de uma edificação pública, 

porém não foram localizados documentos suficientes para atestar a quem pertence 

tal lote; 

 Realizar o levantamento topográfico da área em questão e promover a 

compatibilização do projeto conforme o resultado do levantamento; 

 Desenvolver perspectivas e peças de divulgação para reapresentar a proposta à 

comunidade como um todo, não apenas aos moradores que fazem parte do Projeto 

Faz Mais ou das associações do bairro, incluindo os que moram em localidades 

mais distantes e nem sempre podem estar presentes nas reuniões; 

 Esclarecer qual a finalidade do projeto e realizar ações de conscientização quanto 

às questões relativas aos resíduos e à acessibilidade, incluindo a questão do 

estacionamento em áreas proibidas e da parada de ônibus em local inapropriado; 

 Ajustar o projeto conforme as solicitações da comunidade; 

 Desenvolver os Projetos complementares: terraplenagem, projeto estrutural, projeto 

hidrossanitário, projeto elétrico e de lógica e projeto de drenagem. 

 Desenvolver o projeto executivo, após a realização dos ajustes necessários, 

composto por: Planta de localização, de situação e plantas dos pavimentos de 

acesso, superior e de atividades, com todas as cotas e indicações necessárias para 

execução do projeto; Planta de Cobertura, indicando declividades, tipo de telhas, 

calhas, reservatório para captação de águas pluviais e reservatório tradicional, 

sistema de células fotovoltaicas para geração de energia solar etc. Cortes, 

fachadas e perspectivas com todas as cotas e indicações necessárias para 

execução do projeto; Especificação de todos os materiais de construção e de 

acabamento (memorial descritivo e especificação de materiais); e Especificação e 

detalhamento dos cobogós e das esquadrias; 

 

 

 

 



46 

 

8. CRONOGRAMA PREVISTO 

 
 O prazo estimado para o desenvolvimento do projeto executivo do Centro 

Multidisciplinar do Garcia é de aproximadamente nove meses, de acordo com o 

cronograma a seguir. Os prazos foram descritos em dias, podendo sofrer alterações caso 

haja atraso em alguma das etapas descritas: 

 

Dias 

Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Produto/etapa 0         30          60          90        120      150          180        210         240         270 

Etapa 01          

Compatibilização do 

projeto conforme as 

especificidades do 

CREAS e da população. 

         

Etapa 02          

Documentos e 

propriedade. 

         

Etapa 03          

Levantamento cadastral, 

topográfico e 

sondagem. 

 
 

       

Etapa 04          

Reuniões de 

conscientização e 

discussão da proposta 

junto à comunidade. 

 

        

Etapa 05          

Compatibilização do 

projeto conforme as 

solicitações da 

comunidade 

   

 

     

Etapa 06         

Desenvolvimento dos 

Projetos 

complementares 

    
 

   

Etapa 07         

Desenvolvimento do o 

projeto executivo 
        

 

Quadro 2: Cronograma Previsto para desenvolvimento do Projeto Executivo. 
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9. EQUIPE TÉCNICA E ORÇAMENTO PREVISTO 

 
Composição da equipe técnica, recursos humanos, formação profissional e custo da 

equipe técnica, por hora/serviços. 

Formação/ 

Função 
Nível Experiência Mínima 

Tempo 

de 

formaçã

o 

Qt 

Tempo 

trabalhad

o em 

horas 

Valor total 

previsto 

Arquiteto e 

Urbanista 

(Coordena

dor da 

equipe) 

Sênior 

Título de especialista ou 

mestre. Coordenação e 

execução de projeto, 

englobando 

especialmente projetos 

urbanísticos. 

Desenvolvimento de 

projetos de forma 

participativa; trabalhos em 

grupo; reuniões 

comunitárias. Utilização 

do Software de AutoCAD*. 

>10 

(dez) 

anos 

01 
12h/sema

na 

R$30.240,00 

(R$3.360,00X

9) 

Estagiário 

de 

Arquitetura 

e 

Urbanismo 

-- 

Estar cursando, no 

mínimo, o 4º período do 

curso de Arquitetura e 

Urbanismo. Utilização de 

softwares de Design 

Gráfico (CorelDraw, 

Illustrator) e do AutoCAD*. 

A partir 

do 2º 

ano (4º 

período) 

01 
20h/sema

na 

R$15.840,00 

(R$880,00X2

X9) 

Assistente 

Social 
Pleno 

Participação em planos ou 

projetos urbanísticos 

envolvendo mobilização e 

participação comunitária*. 

>5 

(cinco) 

anos 

01 
20h/sema

na 

R$ 18.000,00 

(R$2.000,00X

9) 

Engenheiro 

Civil 
Sênior 

Elaboração de projetos de 

terraplenagem, projeto 

estrutural e 

>10 

(dez) 

anos 

01 
12h/sema

na 

R$30.240,00 

(R$3.360,00X

9) 
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hidrossanitário*. 

Total R$ 94.320,00 

*Os requisitos da equipe chave deverão ser comprovados mediante a apresentação dos 

documentos de comprovação profissional. O valor/hora de trabalho está de acordo com os pisos 

salariais de cada categoria profissional que tem seu piso definido por lei. 

Quadro 3: Profissionais que irão compor a equipe multidisciplinar para o 

desenvolvimento do Projeto Executivo. 

Gastos com transporte e materiais diversos: 

 

9.2. Transporte: 

Profissional R$ diário Qtd. R$ Total 

Arquiteto e 

Urbanista 
Incluso no valor da hora técnica 

Engenheiro 

Civil 

Assistente 

Social 
R$ 6,60 180 R$ 1.188,00 

Estagiário R$ 6,60 180 R$ 1.188,00 

Total R$2.376,00 

Quadro 4: Estimativa de gastos com transporte por profissional. 

 
9.3. Material gráfico: 

Material R$ Total 

Cartazes e panfletos R$ 500,00 

Plotagens e impressões R$ 600,00 

Total R$ 1.100,00 

Quadro 5: Estimativa de gastos com material gráfico para desenvolvimento do 

Projeto Executivo. 
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9.4. Materiais de escritório: 

Material Qtd. R$ Unitário R$ Total 

Resma de papel 

A4 
03 R$ 20,00 R$ 60,00 

Canetas 30 R$ 1,00 R$ 30,00 

Crachás 06 R$ 5,00 R$ 30,00 

Pranchetas 06 R$ 5,00 R$ 30,00 

Total R$ 150,00 

Quadro 6: Estimativa de gastos com materiais de escritório para desenvolvimento do 

Projeto Executivo. 

9.5. Materiais de informática: 

Material Qtd. R$ Unitário R$ Total 

Computadores 

compatíveis com 

softwares de 

desenho gráfico 

Cada profissional deverá utilizar os seus equipamentos e 

softwares. 

Licenças 

Softwares 

AutoDesk 

Licenças 

Softwares 

CorelDraw 

Graphics Suites 

Licenças 

Sketchup Pro 

Total R$ 0 

Quadro 7: estimativa de gastos com materiais de informática para desenvolvimento 

do Projeto Executivo. 
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9.6. Serviços complementares e consultorias especializadas e Orçamento previsto 

 Para a execução do projeto, será necessária a contratação de serviços específicos, 

como levantamento topográfico, sondagem e projetos de instalações hidrossanitárias e 

elétricas.  

 O orçamento previsto para o desenvolvimento do projeto executivo, considerando 

as despesas indicadas anteriormente, e desprezando possíveis custos adicionais que 

possam surgir no decorrer do processo, é de R$ 97.946,00. 

 

9.7. Requisitos complementares para implementação e possibilidades de parcerias 

governamentais, institucionais e privadas. 

 

 A implementação do Centro Multidisciplinar do Garcia não depende apenas 

desenvolvimento do projeto executivo, mas sim do interesse coletivo tanto da Prefeitura e 

do estado quanto da própria comunidade, que precisa fazer a sua parte para que a 

edificação cumpra com a sua função social. 

 As principais possibilidades de parcerias para a execução do projeto serão com a 

Prefeitura Municipal de Salvador e com o Ministério Público do Estado da Bahia 

(responsável pelo funcionamento do CREAS) por se tratar de uma proposta de edificação 

comunitária pública, a ser implantada num terreno pertencente ao município, com 

atividades que poderão ser geridas de forma a ampliar a ação do CREAS e beneficiar os 

moradores do bairro. 

 Além do apoio dos órgãos públicos, também poderá haver a participação de 

instituições parceiras ou não do Faz+Garcia, sejam elas públicas ou privadas, no intuito de 

viabilizar o desenvolvimento das atividades culturais e sociais. Essas instituições que já 

desenvolvem ou apoiam projetos sociais, são o Colégio Antônio Vieira, que já se colocou a 

disposição por diversas vezes, não financeiramente, mas cedendo espaço e demonstrando 

interesse em participar do processo do Faz+Garcia, o Instituto Steve Biko que está inserido 

no processo, já possui parcerias com grandes empresas e desenvolve atividades 

socioculturais nas escolas públicas do Garcia e a AMAG que também está inserida no Faz 

Mais. 

 As demais instituições do bairro e circunvizinhança, ainda que não possam 

contribuir financeiramente, serão convidadas a interagir socialmente, cooperando com o 

desenvolvimento do processo junto à comunidade.  
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 
 Ser inserida na área, dentro da proposta da Residência, foi uma oportunidade única 

imergir na realidade de um bairro que busca exercer o seu papel de protagonismo, 

invertendo a lógica predominante da relação entre o Estado e a população. A partir da 

proposta do Faz Mais, a comunidade se apropria da realidade do bairro, reconhece os 

problemas e propõe possibilidades de soluções construídas coletivamente. 

  O trabalho desenvolvido junto à comunidade da Fazenda Garcia, resultou em uma 

proposta que engloba as demandas da população e as soluções técnicas de forma 

harmônica. A proposta de executar um edifício multidisciplinar, voltado para atividades 

comerciais, de serviço e sociais, permite gerar empregos para a região, ampliar as opções 

de cultura e lazer dentro do bairro, além de facilitar a solução de situações corriqueiras, 

como pagar uma conta ou realizar uma transação bancária, sem precisar sair do seu 

bairro.  

 As solicitações foram um reflexo das necessidades e dificuldades que os 

moradores da Fazenda Garcia enfrentam todos os dias: transporte público precário, falta 

de ordenamento do trânsito, acúmulo de resíduos sólidos dentre outros. Mas estas 

questões, não serão resolvidas apenas com a execução do projeto, e sim com a 

conscientização e participação popular junto às ações da Prefeitura. 
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12. APÊNDICES 

 
12.2. Mapa de localização com pontos de referência do Bairro do Garcia 

12.3. Folder do Primeiro Grande Evento Faz+Garcia 

12.4. Plantas Baixas do Centro Multidisciplinar do Garcia; 

12.5. Cortes do Centro Multidisciplinar do Garcia; 

12.6. Miniatura dos Painéis coletivos e individuais; 
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13. ANEXOS 

 
13.2. Anexo 01: Especificações das soluções aplicadas no projeto 

13.3. Anexo 02: Cópia do parecer da banca. 


