
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 2 dias do mês de Junho de 2011, às 09:30, no Auditório da Unidade Estadual do IBGE no Amazonas do município, MANAUS, 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 Claudia de Azevedo Monteiro - SUFRAMA
 Eliete Rodrigues de Queiroz - SEDUC
 Isabela Marinho de Souza - Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB
 Jose Edson Lima da Silva - Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas-ALEAM
 Luiz Augusto Oliveira de Queiroz Albuquerque - Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB
 Marco Antonio Mar de Oliveira - Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Maria Creuza de Souza - Universidade do Estado do Amazonas - UEA
 Maria do Perpetuo Socorro V. de Souza - Universidade do Estado do Amazonas - UEA
 Odete dos Santos Amaral - Secretaria Municipal de Saude - SEMSA/Depto de Atencao Basica-SubGerencia de Monitoramento e Avaliac
 Patry Marques Boscá - SUFRAMA
 Rafaela Amaral Nemer - Sec. Mun. do Meio Amb. e Sustentabilidade - SEMMAS
 Suames Maciel Gomes - Secretaria Municipal de Educacao - SEMED
 Zamar Baima de Melo Castro - Instituto Municipal de Planejamento Urbano -  IMPLURB

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 MANAUS 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 41 AGSNs e 447 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:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
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:
Foram feitos questionamentos sobre o conceito de AGSN adotado pelo IBGE, que foram esclarecidos no momento da reunião. O mesmo ocorreu com a Lista
Preliminar de AGSNs, como o nome e a localização das áreas Riacho Doce e José Bonifácio, que também foram respondidos. A representante do IMPLURB,
Srª Zamar Castro, sugeriu que cada instituição avalie a Lista Preliminar dos AGSNs a partir de sua base cartográfica, para então contextualiza-los no
município de Manaus, proposta que foi acatada por consenso entre os membros. A representante da SEMMAS, Srª Rafaela Nemer, sugeriu que fossem
enviados os mapas dos AGSNs para os membros, com o objetivo de subsidiar as análises. A coord. das CMGEs, Srª Norma Sousa, irá encaminhar, através
de e-mail, os insumos dos AGSNs, incluindo os mapas, para os membros da CMGE realizarem as análises. O Sr. José Edson Lima, solicitou o limite dos
bairros para realizar a análise, que será encaminhado pelo IBGE. A Reunião Complementar dos AGSNs será realizada dia 16 de junho de 2011
(Quinta-feira), no mesmo horário e local, conforme deliberação dos membros presentes.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal, CONAB, SEPROR, SEMEF, SEMAD, ITEAM, Sindicatos dos Jornalistas (justificou ausência. 



8 -  Demais Participantes do IBGE:
Argemiro Nogueira Neto
Norma Maria Bentes de Sousa
Adjalma Nogueira Jaques

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.


