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

ETAPA DE AVALIAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS AGLOMERADOS SUBNORMAIS DO IBGE

Aos 6 dias do mês de Julho de 2011, às 09:10 h, no(a) Sala de Reuiões da SDDI - IBGE/AM do município de MANAUS, Estado AM, 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) Norma Maria Bentes de Sousa representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Amazonina de Souza Castro - Associação dos Moradores da Compensa
 Daysilene Mello Batista - CONAB
 Eliete Rodrigues de Queiroz - SEDUC
 Geraldo Lopes de Souza Junior - Secretaria Municipal de Saude - SEMSA
 Isabela Marinho de Souza - Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB
 Jose Edson Lima da Silva - Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas-ALEAM
 Jose Nilomar Fernandes Nunes - Secretaria Municipal de Financas e Controle Interno - SEMEF
 Lanir Catique Jean - Associacao dos Moradores da Compensa
 Marco Antonio Mar de Oliveira - Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Marcos Lira Alves - Secretaria Municipal de Saude - SEMSA /Setor de Geoprocessamento-Divisao de Tecnologia da Informaca
 Marcos Roberto Brito de Carvalho - Caritas Arquidiocesana de Manaus
 Maria Creuza 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
 Raimundo Alexandre da Silva - Associacao dos Moradores da Compensa
 Raimundo Clerisvan de Sousa Lima - Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas-ALEAM
 Zamar Baima de Melo Castro - Instituto Municipal de Planejamento Urbano -  IMPLURB

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 MANAUS .

Informou que, na etapa de preparação do Censo 2010 foram identificados 41 AGSNs e 447 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:
SEMMAS (justificou ausência)SEMAD (justificou ausência); Associação dos Moradores da Compensa II; ITEAM; Sindicato dos Jornalistas do Amazonas;
Câmara Municipal de Manaus (Verador Ademar Vieira da Silva); FIEAM.

Demais Participantes do IBGE:
Argemiro Nogueira Neto.

Outros assuntos, comentários e sugestões: 
A representante do Grupo de Trabalho, Zamar Castro (IMPLURB), informou que a Relação Preliminar dos AGSNs do IBGE foi aprovada, com a ressalva de
que devido a dificuldade para a a avaliação mais detalhada e tendo em vista o prazo a ser cumprido, essas discussões partirão dessa relação para os
próximos estudos, para rever e atualizar as áreas apresentadas. O Sr. Edson (ALEAM),sugeriu uma maior convergência com os órgãos municipais. O Sr.
Argemiro Neto, respondeu que o trabalho do IBGE foi feito a partir de informações do IMPLURB, havendo poucas divergências.

Reuniões realizadas para a discussão dos Aglomerados Subnormais AGSNs, do município de Manaus
16/06/11: Auditório da UE AM, 09 horas
Esta reunião havia sido programada para ser a Reunião Complementar, contudo, devido a impasses quanto a áreas de abrangência e nomenclatura de
alguns AGSNs, a partir de um mapa e lista trazido pelo IMPLURB no que respondia as questões propostas na Relação Preliminar, abriu-se uma série de
discussões. A SEDUC entregou também uma lista contendo algumas avaliçaões sobre a Lista Preliminar dos AGSNs.

Rafaela, da SEMMAS, propôes então que partissem das questões onde não houvesse consenso. Adjalma, do IBGE,  chamou atenção para a questão da
nomenclatura dos AGSNs, pois o nome igual ao do bairro onde se localiza, tenderia a confundir o público, pois entenderiam ser o bairro todo uma favela ou
asemelhado, e não um aglomerado. Zamar, do IMPLURB, sugeriu que o AGSN fosse denominado, incluindo também o nome do bairro. Odete (SEMSA),
sugeriu que um grupo de trabalho fosse formado para discutir de forma mais detalhada a relação preliminar do IBGE.



Devido aos impasses nas questões citadas, foi consenso a formação de um Grupo de Trabalho para discutir de forma mais detalhada a Relação Preliminar
de AGSNs do IBGE, para posteriormente homologar junto aos membros da Comissão. Este grupo de trabalho foi formado pelo IMPLURB, SEMMAS,
SEMEF, SEMSA, SEDUC, ITEAM e SEMED. Sugeriu-se também convidar a Defesa Cilvi do Município. O Grupo agendou reunião no IBGE, no dia 21 de
junho, às 09 horas,  para dar continuidade as discussões.

21 de Junho de 2011:
Reunião do Grupo de Trabalho  sobre os Aglomerados Subnormais,(Sala da Base Territorial da Unidade Estadual do IBGE no Amazonas), 09 horas
As discussões iniciaram pelo Aglomerado de São Sebastião. O IMPLURB destacou que em sua área de abrangência havia casas comerciais, que
diferenciavam-se das demais edificações. O Supervisor da BT-IBGE, respondeu que poderiam rever a área de abrangência. Posteriormente, o IMPLURB
esclareceu que nos subsídios apresentados na reunião do dia 16/06, sobrepôs as áreas de comunidadades identificadas pela Prefeituira de Manaus sobre o
as áreas de AGSNs do IBGE, não tendo feito uma avaliação mais detalhada.

Propuseram então uma reunião somente do grupo de trabalho para concluir as discussões. Posteriormente, retornariam ao IBGE para apresentar o resultado
no dia 04 de julho de 2011 e, posteriormente, seria feita a Reunião com todos os membros para a homologação. Nesse sentido, consultaram a coordenadora
das CMGEs quanto ao prazo, visto que este se encerraria no dia 30 de junho de 2011. A coordenadora concordou em solicitar um prazo maior para a
realização da reunião complementar da CMGE Manaus. Estabeleceram a data do dia 06 de julho de 2011 para realizar a Reunião Complementar.

Nesse período, a SEMED, encamnhou ao IBGE um arquivo mostrando as escolas municipais existentes nas áreas levantadas pelo IBGE como AGSNs. Esse
arquivos foram encaminhados à Supervisão de Base Territorial (Sr. Argemiro Neto).

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.


