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

ETAPA DE AVALIAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS AGLOMERADOS SUBNORMAIS DO IBGE

Aos 28 dias do mês de Junho de 2011, às 09:45, no CÂMARA MUNICIPAL do município, CRUZEIRO DO SUL, AC, foi realizada a Reunião Ordinária da
COMISSÃO MUNICIPAL DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, referente aos Aglomerados Subnormais (AGSN). A reunião foi presidida pelo(a) Senhor(a)
CÉLIA MOPTA BRANDAO representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 ANA LUISA DIAS DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ARMANDO JOSÉ DE OLIVEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
 CAMILA ALMEIDA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 FRANCISCO DE JESUS LIMA DE ARAÚJO - PREFEITURA MUNICIPAL
 GILBERTO DOS SANTOS ARAÚJO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 NICOLAU ALVES DE FREITAS - CÂMARA MUNICIPAL
 PAULO SORIANO DA SILVA - CÂMARA MUNICIPAL
 RAIMUNDO CELSO LIMA VERDE - CÂMARA MUNICIPAL
 ROMÁRIO TAVARES DAVILA - CÂMARA MUNICIPAL

O (A) Senhor(a) Presidente, ao abrir os trabalhos, declarou iniciada a 1a. Reunião da COMISSÃO MUNICIPAL DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, do ano de
2011, do Município CRUZEIRO DO SUL e passou a apresentar os objetivos da reunião, os conceitos e procedimentos para identificação, delimitação e
caracterização dos Aglomerados Subnormais do município.

Informou que, na etapa de preparação do Censo 2010 foram identificados 3 AGSNs e 3 setores referentes a esses AGSNs. A seguir, explicou as alterações
ocorridas nos AGSNs entre a situação do Censo 2000 e a do Censo 2010.

Esclarecidas todas as questões anteriormente tratadas, o Presidente apresentou a Relação Preliminar de Aglomerados Subnormais do município, com
campos para respostas dos representantes da Prefeitura sobre reconhecimento das áreas como AGSNs, seus limites, nomes  e subdivisões internas.

Em 2010 o IBGE realizou o Censo Demográfico que teve como objetivo levantar todos os domicílios e seus residentes habituais no território legal
de cada município.

1 - Quanto aos AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Reconheceram todos.
2 - Quanto aos limites dos AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Concordaram integralmente.
3 - Quanto aos nomes do AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Concordaram integralmente.
4 - Quanto às subdivisões internas apresentadas pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Concordaram integralmente.
5 - Analisado o material apresentado pelo IBGE, houve:
 Concordância integral, tendo sido feitos os devidos registros na Relação Preliminar de     Aglomerados Subnormais, que segue anexada a esta Ata.

6 - Outros assuntos, comentários e sugestões:
Após apresentação pela presidente da CMGE em PowerPoint sobre os objetivos, conceitos e áreas identificadas no município como AGSNs, passamos a
análise, discussão e reconhecimento dos AGSNs pelos presentes, tendo a concordância de todos. A srª Ana Luisa representante da Secretaria Municipal de
Assistência Social, sinalizou uma área conhecida como REMANSO que se enquadraria no conceito e não estaria classificada como AGSN. O coordenador da
Base Territorial juntamente com o Srº Gilberto Araujo da Secretaria Municipal de Obras, responderam que tal área na ocasião da aplicação da LIT foi
desconsiderada, pois em sua maior parte não atendia ao conceito. Foram também, informadas outras áreas ribeirinhas, como por exemplo, o bairro VÁRZEA,
tal como a justificativa anterior, a presidente junto com o coordenador da base informaram que nestes setores as parte que se enquadrariam como AGSNs
eram pequenas e nesta ocasião não poderíamos fracionar os setores, deixando acordado que estas áreas ficariam sinalizadas para trabalhos futuros da
Base Territorial. Diversos assuntos foram tratados com relação ao Censo 2010.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO VICE-PREFEITO

8 -  Demais Participantes do IBGE:
JOSÉ ELEUTÉRIO SANTIAGO BATALHA (Chefe da Agência)



AGMAR LOPES DE SOUZA (Coordenador da BT)

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.


