
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 10 dias do mês de Junho de 2011, às 10:00, no Câmara Municipal de Vereadores do município, BAYEUX, PB, 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)
Lamartine Candeia de Andrade representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 BENEDITA TAVARES DE OLIVEIRA - UBYES - ~União de Bairros de Baueyx
 CELIA DOMICIANO DANTAS MONTENEGRO - CAMARA MUNICIPAL DE BAYEUX
 EDMILSON BRITO DA SILVA - ASS. COM. DOS AMIGOS LT M. ANDREATEAZZA
 EDMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA - ACEMPB
 FELIPE BEZERRA ALEXADRE - SECRETARIA DE SAÚDE
 MARIA MADALENA DE ARAÚJO LIMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 ROSILENE BEZERRA DA S. GOMES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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 BAYEUX 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 11 AGSNs e 16 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 parcialmente.
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:
Na abertura dos trabalhos, agradecemos a presença de todos e, mostrou-se os objetivos da reunião que era exatamente a de apresentar e discutir com todos
os membros da CMGE, especialmente com os técnicos da Prefeitura Municipal, os Aglomerados Subnormais ? AGSNs do município, com o propósito de dar
conhecimento prévio às Prefeituras, fazer os eventuais ajustes necessários e possíveis, buscando obter consenso sobre essas áreas antes da divulgação
dos resultados do Censo 2010 para esses recortes territoriais, prevista para o mês de outubro de 2011. O Secretário de Planejamento falou que a edilidade já
vem se inteirando de todos os problemas com relação aos aglomerados e, que agora, sabedor dos conceitos técnicos para a sua definição irá estudar com
mais detalhes algumas localidades cujos nomes ainda se mantém, muito embora boa parte deles já se conceituam como bairros, como exemplo o Mário
Andreazza, já conhecido como bairro, inclusive por Lei Municipal, porém há ainda certos gargalos dentro dele que se configura como sendo aglomerados
subnormais a exemplo de Jardim Nazaré,Aratú, Comunidade do Dentinho, Vista Panorâmica. Do ponto de vista técnico, levando-se em consideração as
conceituações, haverá segundo o Secretário de Planejamento Ardonildo Morais dos Santos, um trabalho conjunto entre o IBGE e a SEPLAN no sentido de
dar uma melhor definição aos nossos aglomerados subnormais, alguns deles precisam passar por reformas na sua estrutura de identidade. A Vereadora
Célia Domiciano, de forma efetiva informou que no Mutirão por exemplo, localizado no Bairro  Mário Andreazza precisa ser melhor tratada levando-se em
consideração ao conjunto de ações que foram desenvolvidas ao longo dos anos no tocantes aos principais serviços públicos. O Mesmo para Rio do Meio que
na visão da Vereadora Célia Domiciano também está recebendo melhoramentos e cada vez mais se reurbanizando, hoje já é um bairro na sua grande
totalidade, já nas Cinco Bocas existe um diferencial bastante contundente, boa parte da comunidade está contemplada com os principais serviços básicos,
entretanto uma outra parte dela consta com situações bastante diversificada da apresentada anteriormente e, necessário se faz ajustes por parte tanto da
prefeitura através da Secretária de Planejamento quanto do IBGE que leva em consideração aos critérios que até então não tínhamos conhecimento. Esta
reunião foi interessante pelo lado do conhecimento técnico das definições apresentadas, agora do ponto de vista geográfico mesmo podendo ser feita
algumas  mudanças do tipo do setor (de normal para aglomerado subnormal e de aglomerado subnormal para normal) é necessário um estudo mais amplo



junto aos órgãos competente ouvindo as comunidade locais, segundo Geneide Alves de Santana, da Associação dos Moradores do Mário Andreazza, as
vezes é necessário saber daquelas pessoas se foram realmente beneficiadas com serviços públicos e privados e, do ponto de vista lógico, se realmente eles
aceitam ser registrados como moradores em aglomerados. O Secretário de Planejamento no final dos trabalhos deixou o espaço da SEPLAN para quaisquer
dúvidas que o IBGE possa tirar, em especial com relação ao nomes dos aglomerados e a sua situação. Para Flávia Márcia, da Secretária da Educação, não
será um reunião como esta que definir as situações encontradas com relação aos aglomerados. É preciso se investigar ainda mais, muito embora saibamos
das suas existências. O poder público deverá dar elementos ao IBGE para que possa ter uma definição mais pronta. A Vereadora Célia Domiciano deixou a
Câmara a disposição dos dois órgãos, prefeitura e IBGE no apoio logístico, o mesmo fez as representantes das Associações de Moradores, Benedita
Tavares. No fina dos trabalhos ficou decidido que o IBGE iria entrar em contato com a Secretária do Planejamento para dirimir os nomes dos aglomerados
subnormais Rio do Meio, Baralho e Mutirão, levando-se em consideração às mudanças urbanísticas registradas nestas localidades. Hoje, o Rio do Meio e o
Baralho já são considerados como bairros, criados por Lei Municipal.

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

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Debora Melo Alves da Universidade Federal da Paraíba - UFPB;
Osmar Alves do Nascimento - Asssociação de Classe;
Flaviana Kalina Câmara de Lima - UFPB;
Heliana Leite Fernandes Barros - UFPB
Saulo Ribeiro - SBT

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.


