
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 15:00, no Sala de Reunião da Prefeitura do município, PENTECOSTE, 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)
Francisco Baltazar de Sousa Neto representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Cosmu de Andrade Alves - Prefeitura Municipal - Secr. de Esporte e Juventude
 Francisca Vilânia de Freitas - Secretaria Munic. de Assistência Social
 Francisco José Braga - Prefeitura Municipal
 Gleice Maria Oliveira da Silva - Secretaria de Educação
 João Flavio Pessoa Braga - Prefeitura
 José Régis Quintela Gomes - Prefeitura-Secretaria de Administração
 Manoel Lopes Martins - Secretaria Municipal de Saude
 Maria Clemilda Pinho de Sousa - Prefeitura
 Raimundo Atoalbo Pessoa Albuquerque - Prefeitura Municipal de Pentecoste

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 PENTECOSTE 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 4 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:
  De acordo com os representantes da Prefeitura e os demais membros presentes, informaram que o aglomerado subnormal indentificado em quatro
setores(sem denominação),
atualmente é conhecido como Bairro São Francisco, possui arruamento com calçamentos e energia elétrica, mas, continua sendo considerado pela
Prefeitura, como favela (Agsn)devido o alinhamento irregular, vias estreitas e falta de saneamentos básicos.
  Como também foi apresentado pela Prefeitura outras áreas consideradas como aglomerados subnormais (favela) por se tratar de invasão de terra,
apresentando construções irregulares sem um planejamento. Localizados nos Bairros denominados de Nova Jerusalém, entre os Bairros do Mela e Pedreira,
outro também nos bairros do Sangrador, Vila Nova e uma Ruela próximo ao canal área pertencente ao DNOCS que apresenta uma invasão com mais de 100
unidades domiciliares, construidas em situação irregular conforme os representantes da Prefeitura.
   O Senhor Atualbo chefe do setor de arrecadação do município se prontificou a mostrar aos técnicos do IBGE a localização dessas áreas.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
   Não houve, todas as noves entidades convidadas compareceram.

8 -  Demais Participantes do IBGE:
  Não Houve.



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.


