
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 21 dias do mês de Junho de 2011, às 10:00, no Auditório da Secretária da Educação  do município, SANTA RITA, 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:

 ELITON ALVES PEREIRA - SECRETARIA DE EDUCACAO
 ERIVAN PEREIRA DA SILVA - ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DO BAIRRO DOS MUNICIPIOS
 GILVAN DOS SANTOS CASTRO - USAC
 GILVANDRO INACIO DOS ANJOS - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO
 ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO - SECRETARIA DE FINANÇAS

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 SANTA RITA 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 1 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 todos.
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:
 Não corcordaram.
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 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:
Inicialmente usando a palavra, o presidente da Comissão agradeceu a presença de todos que, efetivamente foram convidados, e declarou aberto os
trabalhos. Inicia neste momento a retomada das Comissões Municipais de Geografia e Estatística após o Censo 2010, com a discussão sobre os
Aglomerados Subnormais tendo em vista à proximidade da divulgação dos resultados dessas áreas. Ao longo da palestra, os membros presentes apresentou
apenas uma contestação no tocante ao nome do Aglomerado Subnormal, que para eles e a comunidade local, era de MASA, devidamente reconhecida pela
Prefeitura e não CHESF como esta presente no documento. De um modo geral, o lider comunitário Gilvan dos Santos Castro, em sua passagem por Santa
Rita ao longo dos anos, não constatou nenhuma alteração territorial no tocante ao tema, porém, confirma junto com os demais membros presentes que o
nome correto do Aglomerado é realmente MASA, em função de um Galpão comercial destinado à revenda de Máquinas Agrícolas existente nas imediações.
A Representante da Prefeitura, Rejane Barbosa por sua vez, concorcou como o nome de MASA, tendo inclusive sido referendado por trabalhos anteriores
pela Prefeitura quanto ao Plano Diretor, junto com os seus moradores. A Secretária do Planejamento inclusive achou interessante a proposta do IBGE em
chamar à sociedade para participar destes deabtes tão importantes para os municípios com os chamados aglomerados subnormais. A Secretária da
Educação, representado por Eliton Alves, também concorda com o nome MASA para o aglomerado, também trabalhado pela área de educação. Segundo
ele, a comunidade não se reconhece como sendo CHESF, mas pelo nome MASA. Os demais assuntos foram analisados e discutidos, mas dentro dos
padrões trabalhados tanto pelo IBGE quanto pela Prefeitura através da SEPLAN. Portanto a área foi reconhecida como Aglomerado Subnormal, os seus
limites conicidem com os da Prefeitura, porém o nome considerado pela edilidade é MASA e não CHESF, as suas subdiviões internam continuam a mesma.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO;
SECRETÁRIO DA COMUNICAÇÃO;
PREFEITO DO MUNICÍPIO - GABINETE;
CÂMARA MUNICIPAL



FÓRUM DA CIDADE

8 -  Demais Participantes do IBGE:
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.


