
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 15 dias do mês de Junho de 2011, às 14:00, no SEDE DA AGENCIA DO IBGE do município, JUAZEIRO DO NORTE, CE, 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) CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 ANTONIA THAIS DE BRITO LIMA - SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULUAÇÃO POLITICA
 JOSE DECIVAN BORGES SOARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
 JOSE EDMAR PINHEIRO TAVARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃ0
 JOSE ROBERTO BARRETO CELESTINO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
 LUIZ CARLOS DE LIMA - RADIO VERDE VALE DE JUAZEIRO DO NORTE
 LUIZ FELISBERTO NUNES OLIVEIRA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE JUAZEIRO DO NORTE - SEPLAN
 MURILO SIQUEIRA - RADIO TEMPO FM

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 JUAZEIRO DO NORTE 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 13 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 parcialmente.
2 - Quanto aos limites dos AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Concordaram parcialmente.
3 - Quanto aos nomes do AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Concordaram parcialmente.
4 - Quanto às subdivisões internas apresentadas pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Concordaram parcialmente.
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 explanado o conceito para o IBGE de Aglomerados Subnormais, evidenciando os critérios de consideração. Mostrou, por meio de imagem ,os antigos
alomerados de Juazeiro, onde foi feito um comparativo com anos anteriores. O Secretário de Infra estrutura e Habitação parabenizou o trabalho do IBGE, do
pessoal da Habitação e da Assistência Social com relação aos Aglomerados de Juazeiro.
    Ao explicar os critérios foi lembrado aos presentes que o conceito é único em qualquer lugar, não existe diferenciação. Por meio de Slides mostrou várias
imagens de satélites de Juazeiro e outras localidades. Relatou ainda sobre os preparatórios antes do Censo 2010 no sentido de identificação dos AGSNs,
onde a própria prefeitura teve oportunidade de participar. Foram levantados vários questionamentos com relação à legalidade de área, ou seja, invasões em
áreas autorizadas. No qual os presentes conseguiram fazer a distinção entre a permissão ou não de ocupação.
     Mostrou cada área especificamente. No caso do Horto, onde a área era composta por 3 setores, os presentes consideraram que continua como AGSNs.
    Ná área do trilho, onde não existe mais nada atualmente, apenas a estação do metrô, concordaram que hoje não é mais característica de AGSN.
    Na outra área, conhecida como Mutirão, hojé é totalmente diferente, ou seja, não é caracterizada como AGSNs, porém o representante falou que parte
ainda não foi modificada, mas os membros não a definem como aglomerado subnormal, fato que era verídico há dez anos atrás.
   Após deciderem as áreas de AGSNs, o representante da Habitação identificou outras áreas que a prefeitura considera como aglomerado, onde o IBGE
posteriormente irá identificar. Sem mais a reunião foi encerrada e não houve necessidade de agendar outra reunião.
    

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
 



8 -  Demais Participantes do IBGE:
Joana Darc Balbino;
Leandro Feitosa Leite;
Frederico Nóbrega-Agente de pesquisa e mapeamento - APM;
Julio Cesar Silva - APM;
Thiago Gonçalves - APM;
Daniel Soares - APM.

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.


