
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 16 dias do mês de Junho de 2011, às 11:00, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores do município, BOQUEIRÃO, 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) João Coelho de Lemos representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 CARLOS JOSE CASTRO MARQUES - GABINETE DO PREFEITO
 ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 GERALDO BARBOSA OLIVEIRA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
 IZAMARIO DE SOUZA MONTEIRO - PREFEITURA (GABINETE)
 JOSE SEVERINO BARBOSA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 JOSEFA ERENICE ARAUJO - Secretaria de Saúde
 JOSEFA PEREIRA DE ANDRADE - 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 BOQUEIRÃO 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 1 AGSNs e 3 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 reconheceram.
2 - Quanto aos limites dos AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Não corcordaram.
3 - Quanto aos nomes do AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Não corcordaram.
4 - Quanto às subdivisões internas apresentadas pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Não corcordaram.
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:
O senhor Izamário de Sousa Monteiro, discorreu sobre a localidade em discursão, informando que a Prefeitura e a comunidade reconhece a localidade com a
denominação de bairro &quot;Bela Vista&quot;,apesar de nao existir legislação oficializando o referido bairro como também a denominação. Os membros
destacaram que a localidade é oriunda de terreno pertencente ao DNOCS, mas que já foi liberada a posse da área aos moradores, informaram ainda que as
ruas tem denominação oficial. A localidade estar totalmente urbanizada, com os serviços essenciais, tais como água, energia elétrica, esgotamento sanitário,
posto de saúde e escola. Apos os conceitos apresentados pelo presidente da CMGE,os membros presentes a reunião, inclusive o Gestor Municipal, não
consideram a localidade como sendo AGLOMERADO SUBNORMAL.
A secretaria municipal de saúde através de seu representante na comissão, informou que a área é assistida como um todo, não havendo subdivisão.  

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Banco do Brasil
Conselho Tutelar

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Anibal Fortunato Maciel
Rosalva de Normandia
Rosimilson de Rangel da Silva
George Cabral Barbosa
Paulo da Mata Monteiro



Igor Moreira da Silva Araujo

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.


