
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 22 dias do mês de Junho de 2011, às 10h35, no Auditório da Associação Comercial do município, SÃO LUÍS, 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:

 ANA CAROLINA MACIEL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitacao-SEMURH
 CLODOMIR CUNHA  LADEIRA - Conselho Regional de Economia-CORECON
 EMERSON RIOS COSTA - Secretaria Municipal de Transito e Transporte-SMTT
 ITAMAR SOUSA FERREIRA - Instituto da Cidade, Pesq.e Plan. Urbano e Rural-INCID
 JOAO BATISTA LIRA NETO - AMCOL-Associacao de Moradores da Cidade Olimpica
 JOSE CURSINO RAPOSO MOREIRA - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas-SEBRAE
 NELCILENE LOPES NOGUEIRA - Adm. de Cond. Atlantico Sul
 OTAVIO AUGUSTO MENDES NOBREGA - Departamento Nac. de Infraestrutura e Transporte-DNIT
 PATRICIA VIEIRA TRINTA - Instituto da Cidade, Pesq.e Planejamento Urbano e Rural-INCID

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 LUÍS 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 23 AGSNs e 35 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:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
2 - Quanto aos limites dos AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
3 - Quanto aos nomes do AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
4 - Quanto às subdivisões internas apresentadas pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
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 Sr. José Reinaldo, servidor da Supervisão de Disseminação de Informações do IBGE, abriu a reunião dando boas vindas a todos e apresentou a equipe do
IBGE. O Sr. Francisco Alberto, Presidente da Comissão, comentou que a realização de mais esta reunião, mesmo após o término do Censo 2010, confirma o
caráter permanente da CMGE. Segundo ele, o objetivo desta reunião é apresentar e discutir com os membros os Aglomerados Subnormais (AGSNs) e
realizar possíveis ajustes, buscando consenso sobre essas áreas antes da divulgação dos resultados.
Sobre os aglomerados, o representante do DNIT, Sr. Otávio Augusto indagou se essa classificação interferiria nas localidades com um número inferior a 51
domicílios. O Sr. Alberto respondeu que os aglomerados subnormais que não atingem o quantitativo mínimo de domicílios estão enquadrados nos setores
normais.
O Sr. Alberto iniciou a exposição de imagens dos aglomerados e o Sr. José Ribamar Pereira, técnico da Base Territorial, auxilou identificando a localização.  
O  Sr. Otávio questionou sobre o fato de a Vila Culliê, segundo ele,  se enquadrar como aglomerado e não constar na Relação Preliminar. O Sr. Pereira
explicou que aquela área, até então, é considerada rural.
O Sr. Alberto comentou que em 2000 o Censo identificou 8 (oito) aglomerados, e que em 2010 esse número se elevou para 23 (vinte e três).
Na apresentação da Relação Preliminar, os membros, inclusive os da Prefeitura, disseram não possuir segurança para responder às perguntas solicitadas,
pois seria necessário análise técnica mais aprofundada, ficando a cargo da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação e do Instituo das Cidades essa
análise.
Durante a discussão, foi sugerido que os técnicos da Prefeitura analisasse os AGNS e emitisse  posicionamento.



Após as sugestões, ficou acertado uma outra reunião no dia 5/7/2011 para solução  definitiva.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Municipal de Educação;
Secretaria Municipal de Saúde;
Associação Comunitária Itaqui Bacanga;
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais;
Companhia Energética do Maranhão;
Sindicato dos Profissionais do Magistério do Ensino Público Municipal;

8 -  Demais Participantes do IBGE:
José Reinaldo de Barros Ribeiro Júnior - Supervisão de Disseminação de Informações-SDI
José Ribamar Pereira - Base Territorial
Suanny Cristina Macedo Fernandes - Agente de Pesquisa e Mapeamento
Isabela Araújo Ferreira - 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.


