
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 14 dias do mês de Junho de 2011, às 10:00, no sede da Agencia do IBGE  do município, MANACAPURU, AM, 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)
Jonatas Bentes Picanço representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Ana Maria Mota da Costa - Comunidade Campinas
 Cleini Pinheiro da Costa - Assoc.de Crianças e Adolescentes do Caviana
 Eliana Medeiros do Carmo - COMAPEM
 George do Nascimento Codá dos Santos - Secretaria Municipal de Obras 
 Humberto de Freitas - SEMPRA
 Lacineide Alves - Secretaria Municipal de Assist. e Promoção Social
 Manoel do Socorro Ribeiro de Freitas - Sretaria Municipal de Governo e Planejamento
 Maria Auxiliadora de Souza Costa - Associação de Crianças e Adolescentes
 Maria de Lourdes Baneiras - Secretaria de Produção
 Raimunda Mota da Costa Menezes - Comunidade Campinas
 Raimundo da Conceição Porto - Universidade do Estado do Amazonas
 Ronilda de Oliveira Lima - Igreja Cristo Libertador - MPU - AM.
 Veruska Mendonça - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo

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 MANACAPURU 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 2 AGSNs e 2 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:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
3 - Quanto aos nomes do AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
4 - Quanto às subdivisões internas apresentadas pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
5 - Analisado o material apresentado pelo IBGE, houve:
 Concordância parcial/não houve concordância e foi agendada outra reunião com os representantes da Prefeitura para dar continuidade às análises iniciadas
nesta reunião.

6 - Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi apresentada uma proposta para realizar uma LIT abrangente a toda orla do Rio Miriti para posterior inclusão como área de aglomerado subnormal, tendo
em vista que as áreas abrangentes à referida orla são compostas por parte de varios setores, o que nos impede de definirmos já para a divulgação dos
resultados do censo 2010. Ficou agendada outra reunião da CMGE para o dia 28/06/2011, quando será apresentado o projeto da referida orla. 

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
IDAM, SEMED, CORREIOS, RÁDIO PALMEIRA, AMAZONAS ENERGIA e a ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL.

8 -  Demais Participantes do IBGE:
ANTONIO ALFREDO DA COSTA REZENDE (CHEFE DA AGENCIA DO IBGE EM MANACAPURU)
JOSE ROBERVAL CALHEIROS GONZAGA (TECNICO DO IBGE)



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.


