
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 Setembro de 2011, às 15, no Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do município, PAÇO DO LUMIAR, MA, 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 Alberto Bastos Oliveira representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 IVAN ALVES DA SILVA FILHO  - Secretaria de Infraestrutura
 JOSE BENEVIDES  - Prefeitura Municipal
 LOURIVAL DE OLIVEIRA DA SILVA - Ouvidoria
 SOCRATES SEIXAS VERAS - Prefeitura 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 PAÇO DO LUMIAR 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 10 AGSNs e 22 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 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 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:
O Presidente da Comissão iniciou a reunião apresentando a equipe do IBGE, e em seguida apresentou os conceitos e características de aglomerado
subnormal.
A Supervisora da Base Territorial, Eli Marta Veras Barroso, mostrou os formulários do Levantamento de Informações Territoriais (LIT), LIT Campo e LIT
Prefeitura explicando sua importância para esse trabalho.
O Sr. Presidente continuou explicando o objetivo da reunião, qual seja o de homologar, ou não, os aglomerados subnormais identificados pelo IBGE.
Finalizando, a Comissão sugeriu que o IBGE analisasse a possibilidade de incluir mais as seguintes áreas como aglomerados subnormais: Vila São José I e
II; Zumbi; Eugênio Pereira; Recanto dos Poetas; Vila Thalita; Terra Sol; Vila do Povo; Nova Jerusalém; Bom Negócio; Menino Gabriel e Morada Nova. A
Supervisora da Base salientou que essas áreas poderão ser analisadas posteriormente, em razão do curto espaço de tempo do cronograma de divulgação.
A concordância parcial do item 5 refere-se apenas a discordância quanto ao enquadramento do conjunto Marly Abdala II como subnormal. Não houve
necessidade de agendar uma outra reunião

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
União de Moradores da Vila Nazaré
Associação de Mulheres
Associação do cumbique

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Eli Marta Veras Barroso - Supervisora da Base Territorial
Suanny Cristina Macedo Fernandes - Agente de Pesquisa e Mapeamento



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.


