
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 22 dias do mês de Junho de 2011, às 09:30, no CÂMARA MUNICIPAL do município, AMAPÁ, AP, 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) ADRIMAURO DA
SILVA GEMAQUE representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Alcineia Costa Ferreira Ramos - Associação de Moradores do Bairro Bom Jardim
 Delmira Tavares da Mata Santos  - Associação dos Moradores do Bairro Bom Jardim
 Francisca Eunice da Silva - Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
 Joacir Viana - Camara Municipal de Amapá
 Lindalva Tavares da M. Peixoto - Unidade Mista de Saúde
 Maria Lelis Camelo da Silva - Câmara Municipal de Amapá
 Sabastião Batista Teixeira - Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

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 AMAPÁ 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 1 AGSNs e 1 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:
O Vereador JOACIR VIANA agradeceu em nome da população residente na Vila de Sucuriju, pela contribuição dada pelo IBGE com seus dados, ao projeto
que viabilizou a instalação pela ANATEL de um telefone público para uso daquela comunidade. O Presidente da CMGE reiteirou o que já fora objeto de
afirmações anteriores, dizendo que a instituição está pronta a colaborar com os municípes.
O Sr. JOÃO PAULO, Secretário Municipal de Meio Ambiente solicitou esclarecimentos a cerca da população residentes nas localidades de Tabaco e Bom
Jeus no baixo Araguari,  se por ocasião do Censo de 2010 as pessoas foram contadas para o município de Cutias, isto por que a maioria é eleitora daquele
município? O que de pronto foi eslarecida a dúvida pelo Presidente da CMGE, informando que inclusive a Sra. Delmira, que atuou como Supervisora foi
quem recenseou estas localidades a qual estava presente na reunião e todas as pessoas recenseadas nas referidas localidades que pertencem ao município
de Amapá foram para o município em questão.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Prefeito Municipal e os demais Membros da Comissão cadastrados não foram localizados.

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Adrimauro da Silva Gemaque-Presidente da CMGE e Marconi Edson Silva Uchoa-Supervisor da Base Territorial.

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.


