
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 9 dias do mês de Junho de 2011, às 15:30, no Auditório da Secretaria da Eeducação do município, CABEDELO, 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:

 Angela Maria Vidal de Negreiros França - Secretaria da Educação
 Elaine Cristina Gomes Bonfim - Secretária Municipal de Saúde
 José Carlos Dornelas Tavares Cabral - Secretaria de Turismo e Esporte
 Osvaldo da Costa Carvalho - Secretária de Planejamento

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 CABEDELO 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 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 presentes, 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. Todos os requisitos apresentados foram trabalhados ao longo da Reunião entre eles, o objetivo
da mesma, a pesquisa realizadas através do questionário sobre a Levantamento de Informações Territoriais até chegar ao que hoje estamos aqui
trabalhando que é a de chegar aos aglomerados subnormais anteriormente trabalhados para o Censo 2010 e, neste sentido, com a presença de todos aqui,
com a análise de todo o material disponível, teremos a capacidade da definir melhor o reconhecimento de cada uma dos aglomerados subnormais. Na visão
da Secretária de Planejamento e Gestão,  todos os aglomerados apresentados estão dentro dos critérios apresentados, tanto as áreas, os limites quanto os
nomes e as subdivisões, há apenas um detalhe técnico no tocante ao Renascer, hoje configurado como distrito no seu todo, porém dentro dele há uma área
em sua extensão onde está localizado o aglomerado subnormal como nome ainda de &quot;RABO DA GATA&quot;. Nas demais situações há conformidade
com os dados apresentados pelo IBGE com os trabalhadores pela Prefeitura. A Secretária da Educação, través da sua representante, concorda com os
nomes apresentados pelo IBGE, sobretudo no tocante ao renascer que muito embora seja distrito, mas tem toda estrutura de um aglomerado subnormal,
também conceituada como tal pela representante da Secretária de Saúde cujos trabalhos desenvolvidos são de certo ponto obstaculados em função da sua
estrutura urbana, em especial no Rabo da Gata, local de dificil acesso. Nas demais situações, segundo a Secretária de Saúde, os aglomerados permanecem
conforme os critérios aqui apresentados. Para a representante da Secretária de Habitação, no caso específico do Renascer, boa parte de sua estrutura
urbana embora esteja sendo trabalhada com ações públicas, configura como sendo um aglomerado subnormal ou Zona de Interesse Especial, pelo tamanho
de sua população e, sobretudo, pelas condições sociais do ponto de vista da sua infra-estrutura. Portanto no tocante ao Renascer, a área configurada como
tal chama-se RABO DA GATA, muito embora esteja dentro do distrito Renascer. Como toda cidade grande tem suas áreas nobres trabalhadas do ponto de
vista de urbanização, nas áreas de invasão, as construções são trabalhadas de forma desordenadas, é o caso do Renascer, onde no todo seu grande
conjunto, há uma área específica de aglomerados subnormais e que estão dentro dos critérios estabelecidos pelo IBGE. Enfim. Após toda uma discussão, os
nomes foram mantidos, não houve nenhuma objeção entre as informações apresentados pelo IBGE em relação aos apresentados por técnicos da Prefeitura



e Comissão Municipal. Apenas com relação ao nome do aglomerado subnormal renascer, que hoje configura como distrito e dentro dele há o aglomerado
chamado Rabo da Gata.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Conselho Tutelar;
4ª Companhia da Policia Militar 
Conselho Municipal de Saúde
Secretário da Comunicação

8 -  Demais Participantes do IBGE:

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.


