
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 20 dias do mês de Junho de 2011, às 11:00, no Sala de reunião da Sec. Mun. Desenv. Social do município, ANÁPOLIS, GO, 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) Marilene Soares de Araújo representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 FABRIZIO DE ALMEIDA RIBEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 FRANCISCO FERREIRA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL
 MARCELO FRANCISCO BENTO - PROCURADORIA GERAL DE ANAPOLIS
 NAASSON LAUREANO DA COSTA - CÂMARA MUNICIPAL

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 ANÁPOLIS 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 4 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 parcialmente.
2 - Quanto aos limites dos AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Não corcordaram.
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 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:
Foi comentado sobre os limites de Novo Paraíso(Setor 520110805000205), e houve o entendimento de que é necessário redefinir os limites da Área. A SBT
procederá com ajustes no Setor, ficando com o nome de Novo Paraíso II.
O Aglomerado Morro do Cachimbo foi reconhecido pelos membros como aglomerado, porém é uma continuação do Novo Paraíso, e desconhecem o nome
Morro do Cachimbo, ficando como aglomerado Novo Paraíso I(Setor 520110805000206).
Já o Setor 520110805000207 - Vila Mioto não foi reconhecido como aglomerado e o nome é Jardim das Oliveiras. O Setor 520110805000208 - Jardim Santa
Cecília não foi reconhecido pelos membros como aglomerado, visto que são condomínios regularizados com toda infraestrutura, água, energia, coleta de lixo,
dentre outros serviços e houve concordância do IBGE, que realmente não possui características de AGSN.

Dos 4 setores do Censo 2010 (Aglomerados Subnormais de Anápolis):

- 02 setores permanecem com mesma situação e tipo (11), porém com mudança de nome;

- 02 setores modificaram situação e tipo para 10, devido discussão na reunião, onde o Sr. Marcelo, Assessor da Procuradoria Geral de Anápolis, apresentou
informações ao IBGE de situação regularizada e completa infraestrutura desses setores, o que existe são casas simples e o lugar não é muito ordenado, em
função do próprio crescimento.

- Observar dados na &quot;Relação Preliminar dos AGSN's. 

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



8 -  Demais Participantes do IBGE:
Jovercino Alexandre dos Santos - Chefe da Agência
Alcides Ferreira da S. Junior - Coordenador da SBT/GO
Sandra Moreira S. Figueiredo - Coordenadora das Comissões Goiás
Levindo Cardoso - Tecnologista em Geoprocessamento - SBT/GO

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.


