
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 15:30, no Auditório da SEPLAM/GO - Paço Municipal do município, GOIÂNIA, 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) Daniel Ribeiro de Oliveira representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 ALESSANDRO LEONARDO ALVARES MAGALHAES - Secretaria Municipal de Saude de Goiania
 ANDREA HELENA VALERIO - SEPLAM/GO
 CARLA CRISTINA DE ARAUJO - Secretaria Municipal de Planejamento de Goiania
 CHABEL ABRAHÃO ELIAS - SEPLAM/GO
 DENISE ELENA PONTES DE CAMPOS - SEPLAM/GO
 FLÚVIA AMORIM - Secretaria Municipal da Saúde
 GLADES MARIA DE JESUS - Prefeitura Municipal de Goiás
 JULIANA BRASIEL  - Secretaria Municipal da Saúde
 LAURA BRANQUINHO - Secretaria Municipal da Saúde
 MARA NATERCIA NOGUEIRA - SEPLAM
 MARIA DE LOURDES CORSINO PERES - SEPLAM/GO

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 GOIÂNIA 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 12 AGSNs e 12 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 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:
A coordenadora apresentou os membros da comissão e os servidores do IBGE presentes na reunião. Em seguida, o Presidente da reunião fez breves relatos
sobre o Censo 2010 e comentou sobre o assunto dos aglomerados subnormais, passando a palavra para o Alcides, coordenador da SBT para apresentação
do Power Point, explicando detalhes dos trabalhos realizados pelo Censo 2010 referentes aos aglomerados subnormais.
Alcides comentou que a Lucia e a Sandra foram em campo e verificaram a situação dos 12 aglomerados e alguns deixaram de apresentar as características,
pois em alguns casos as casas foram removidas. Foi questionado o conceito de aglomerados, tendo visto que ficou um pouco vago a explicação dos
conceitos. A Glades comentou sobre o Setor Leste Universitário, e que saneamento e regularização fundiária já está normalizado. Foi questionado qual a
implicação do setor ser considerado aglomerado subnormal. O Alcides informou que o IBGE vai divulgar os dados do Censo em outubro/2011 e eles serão
considerados aglomerados Subnormais.
Informaram que o aglomerado do Setor Leste Universitário é conhecido de Quebra-caixote, e não Caixote como a SBT divulgou na reunião. No Setor Jardim
Goiás, ficou com o nome Jardim Goiás, área  1 e não Vila Lobó. Foi analisado caso a caso, e respondidas as perguntas para cada setor considerado
aglomerado subnormal. As situações foram registradas e serão alvo de novos estudos pela Base Territorial antes da divulgação oficial dos resultados do
Censo 2010.

Dos 12 setores do Censo 2010 (Aglomerados Subnormais de Goiânia):



- 07 setores permanecem com mesma situação e tipo (11);

- 05 setores modificaram situação e tipo para 10, devido remoção de domicílios pela prefeitura (houve observação dessa situação em campo);

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

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Polícia Militar de Goiânia, Secretaria Municipal de Educação.

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Alcides Ferreira da Silva Junior, Coordenador da SBT, Lucia Helena Resende de Freitas Sousa, Supervisora ? SBT, Levindo Cardoso Medeiros, Tecnologista
em Geoprocessamento, Marília Tandaya Grandi, Coordenadora de Divulgação e Sandra Moreira S. Figueiredo, Coordenadora das Comissões de Goiás.

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.


