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

ETAPA DE AVALIAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS AGLOMERADOS SUBNORMAIS DO IBGE

Aos 8 dias do mês de Setembro de 2011, às 09:00 h, no(a) Ausditório da UE/BA do município de SALVADOR, 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) Artur Ferreira da Silva Filho representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Anderson Gomes de Oliveira - CONDER
 Carlos Vicente da Silva Filho - SETIN
 Claudemar Pimenta Góes - PMBA/Comando de Operações
 Elba Guimarães Veiga - SEDHAM
 Fernando Cabussu - CONDER
 Karla Letícia Passos Lima - Procuradoria do Município
 Lorena Costa santos - SECOM
 Renee Buzahr - SEDHAM

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 SALVADOR .

Informou que, na etapa de preparação do Censo 2010 foram identificados 243 AGSNs e 379 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 integral, tendo sido feitos os devidos registros na Relação Preliminar de Aglomerados Subnormais.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
SEPLAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - SEI - CORREIOS. 

Demais Participantes do IBGE:
ANTÔNIO LÚCIO BENTES DA FONSECA - MARIA DE FÁTIMA DE MORAIS - DOMINIQUE MARIE-MÉDULINE DUPUIT - MARIA OTILIA BASTOS DE
ARAÚJO GÓES.

Outros assuntos, comentários e sugestões: 
A abertura da reunião, foi efetuada  pelo presidente da CMGE de Salvador, Artur Ferreira da Silva Filho.

Em seguida, Antônio Lúcio traçou um breve histórico de como vem se desenvolvendo as etapas de reuniões da CMGE AGSN até o momento, já que a
discordância existente entre a conceituação praticada pelo IBGE e a desejada pela Prefeitura se refere às denominações de alguns aglomerados
subnormais, que levam o mesmo nome dos bairros onde estão inseridos, conforme extrato da primeira reunião. Em tese, isso pode vir a dificultar sua
distinção nesse contexto, quando aprovada a lei de bairros do município. Após esta, foi marcado um outro encontro na CONDER com a participação da
Prefeitura para apresentação do shape dos AGSN, à qual não compareceu nenhum preposto desta última. 

Inegavelmente o tema possui alguns problemas conceituais, devido à sua complexidade, tendo adquirido uma nova dimensão durante a preparação do
Censo 2010, dada a necessidade de aprofundar os estudos deste recorte territorial, identificando características que melhor explicassem sua diversidade.

O Tenente Góes da Polícia Militar da Bahia, afirmou que tal fato tem gerado impactos sociais de diversas naturezas, a exemplo de intervenções  mais
efetivas da polícia, nessas áreas, no sentido de coibir o crime e a violência de forma geral e, até mesmo na tarefa de espacializar o crime, que está muito
associado ao sentimento de pertença territorial  de seus autores, o que seria facilitado pela existência de um banco de dados mais precisos nesse nível de
desagregação.

Outras questões acerca da malha setorial do IBGE, da ocupação irregular das áreas de Salvador e algumas medidas preventivas que a impedissem antes de
ocorrerem, dentre outras ações futuras que possam propiciar o melhor planejamento e execução das políticas públicas que modifiquem seu status e
melhorem efetivamente a qualidade de vida das populações locais.

Isto posto, foi expressada a concordância aos quantitativos e das delimitações de aglomerados identificados pelo IBGE, aprovada sua publicação e firmado o
desejo de manter aberto o fórum de discussões do tema, com introdução das LITS para conhecimento de todos, bem como um maior empenho das
secretarias municipais no sentido de aprovar com brevidade a Lei de Bairros. Foi informado pelo presidente que a próxima reunião de CMGE de Salvador irá
discutir a definição das Áreas de Ponderação para publicação dos dados da Amostra.



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.


