
Comissão Municipal de Geografia e Estatística 
 Ata da Reunião Complementar dos Aglomerados Subnormais

ETAPA DE AVALIAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS AGLOMERADOS SUBNORMAIS DO IBGE

Aos 17 dias do mês de Junho de 2011, às 10:00 h, no(a) Sala de reunião gabinete do Prefeito do município de CAMAÇARI, Estado BA, foi realizada a
REUNIÃO COMPLEMENTAR DA COMISSÃO MUNICIPAL DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, referente aos Aglomerados Subnormais (AGSN). A reunião foi
presidida pelo(a) Senhor(a) Sandra Costa Neves de Almeida representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 DEBORAH ANDRADE MOREIRA - SECRETARIA DE SAÚDE - CAMAÇARI
 FLAVIA MANOELA LIMA BARBOSA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI
 JOSELIA SANTOS DE JESUS - SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE CAMAÇARI
 Lucival Costa  - SEGOV

O (A) Senhor(a) Presidente, ao abrir os trabalhos, declarou iniciada a REUNIÃO COMPLEMENTAR DA COMISSÃO MUNICIPAL DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA referente aos Aglomerados Subnormais, do ano de 2011, do Município CAMAÇARI .

Informou que, na etapa de preparação do Censo 2010 foram identificados 11 AGSNs e 11 setores referentes a esses AGSNs.

Foram analisados todos os AGSNs do município e feitos os devidos registros na Relação Preliminar de Aglomerados Subnormais, que segue anexa a esta
Ata. Feito isso, houve:
 Concordância parcial/não concordância e foi agendada outra reunião com os representantes da Prefeitura para dar continuidade às análies iniciadas nesta
reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

Demais Participantes do IBGE:
Maria Aparecida Mantovani, Maria de Fatima Moraes,Dacilio Chaves,

Outros assuntos, comentários e sugestões: 
Foram discutidas as divergencias de forma pontual e se firmou o compromisso de enviar o arquivo CD com as poligonais dos sub-normais e as leis e
diretrizes até o dia 20/06/2011. Foi colocado pelo representante da prefeitura que toda a faixa da orla é urbana e paga IPTU lei 301/94 e que desde a primeira
reunião isto foi discutido, e que esta lei divide camaçari em bairros, feita uma resalva por Fatima que a LIT foi ignorada por considerar extensão urbana e o
IBGE rural, e urbana isolada.Foi dito aos representantes da prefeitura que por ter muito trabalho a fazer estes acertos talvez não ficarão prontos para
divulgação dos resultados imediatos e sim para a estimativa de 2012. 

Tendo sido tratados os assuntos propostos, o Presidente agradeceu aos presentes e deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata
que vai assinada pelos participantes.


