
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 17 dias do mês de Junho de 2011, às 10h35, no Auditório da Casa da Justiça do município, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 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:

 Aldiran Lopes - Prefeitura Municipal
 Celso Borges - Fundacao Gersyka Emmel
 Gilvan Fernandes Oliveira - Prefeitura
 Jose Eudes Sampaio Nunes - Prefeitura Municipal 
 Raimundo Joaquim Queiroz - Assoc. Comun. Jardim Tropical
 Walder Braz Ferreira Coelho  - Prefeitura 

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 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 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 5 AGSNs e 5 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 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 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 o conceito de Aglomerado Subnormal, mostrando imagens e procedimentos para a identificação
desses aglomerados.
A Supervisora da Base Territorial, Eli Marta, mostrou imagens de aglomerados de outros Estados, realçando o uso de tecnologia, com imagens de satélites.
Todos os participantes da reunião receberam a relação preliminar dos aglomerados subnormais, com a finalidade de identificar eventuais divergências com
as informações da Prefeitura.
Sobre os questionários de Levantamento de Informações Territoriais-LIT, o Sr. Gilvan Fernandes Oliveira comentou sua importância, tendo em vista que é
através desses documentos emitidos pelo IBGE, cujo resultado deverá ser enviado ao Ministério das Cidades para enquadramento de projetos sociais de
relevância para o município.
As divergências identificadas dizem respeito à Vila Raimundo Vieira da Silva, em que o nome não coincide com o adotado pela Prefeitura, que a conhece
como Cidade Alta. No entendimento do Sr. José Eudes Sampaio Nunes, representante da Prefeitura, o conjunto Nova Era não é considerado aglomerado
subnormal, e sim um loteamento onde futuramente se chamará Nova Terra.
Após a explanação dos conceitos e critérios de identificação de aglomerados subnormais, o Sr. José Eudes informou que existem outros aglomerados não
arrolados pelo IBGE, para tanto, deverá encaminhar relação nos próximos dias.
O Sr. Presidente propôs que essa relação fosse entregue o mais rapidamente possível, para que o IBGE realize trabalho de campo, de imediato, e seja
marcada reunião complementar, para solucionar essa pendência.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Associação dos Comerciantes do Parque Vitória



Câmara Municipal
Poder Judiciário

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.


