
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 15 dias do mês de Junho de 2011, às 10:00, no Secretaria de Desenvolvimento Econômico-Municipal do município, CARUARU, PE, 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) José Amaury de Araújo representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 DÉBORA CRISTINA DA SILVA LIMA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 ISMAEL DE LIMA ARAUJO - PREFEITURA MUNICIPAL - 
 JULIANA RODRIGUES BEZERRA  - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 MARIA JOSE DE CARVALHO - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

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 CARUARU 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 6 AGSNs e 8 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:
Depois da apresentação e dos analises dos assuntos focalizados, no caso dos AGNs.Conforme os presentes,ficou acertado o seguinte:o AGNs, de nome
pelo Rua da Lata, é conhecida pela Prefeitura e população como Varzea do Cedro; a Vila Canaa, não é conhecida como AGS, pelo sua própria estrutura
física e econômica.Porém, o Aglomerado de Extensão Urbana, conhecido como Pedra da Torre,Setor 0014 do Distrito 10, fica considerado pela Prefeitura
como um AGSN, devido a sua prória estrutura física e indice de pobreza.Quanto ao Morro do Bom Jesus, não pode ser considerado como AGSN, devido ser
isoladamente um Bairro, constando seis setores.Apenas sua parte superior é desordenada, no que se refere a domicílios e sua população é de extrema
pobreza.Estando a Prefeitura no momento com uma ação de desapropriação, em mais de 100 domicílios, tornando a área, em um Ponto Turístico.
           Voltando-se a ter uma nova comunicação com a Secretaria de Ação Social, na qual tivemos conteto com a Secretária Executiva - Adrina Queiroz e o
senhor Sebastião, responsável pelo cadastramento das favelas em Caruaru, onde além destas citadas temos as seguintes AGSNs, e confirmadas pela minha
pessoa, sendo:GIRASSOL( hoje já pode ser um setor isolado)coletada dentro do setor 0170 - Bairro Joao Mota;PORTELINHA I-coletada dentro do setor
0053 no Bairro Universitário;PORTELINHA II(hoje já pode ser um setor isolado)coletada dentro do setor 0116 no Bairro Santa Rosa;CAGEP (hoje já pode ser
um setor isolado)coletado no setor 0042 no Bairro Divinopólis;SERROTE-
coletada no setor 0083, Bairro do Salgado;XINGU-(hoje já pode ser um setor isolado)coletada no setor 0142 no Bairro Petropólis;CRATO -(hoje já pode ser
um setor isolado)coletado dentro setor 0102 no Bairro Indianopólis;SALGADINHO-(hoje já pode ser um setor isolado)foi coletada no setor 0128 no Bairro
Vassoural;PADRE INACIO- coletada dentro do setor 0160 no Bairro Boa Vista.
             A Prefeitura, considera também como Favela, uma área conhecida como Riachão do Jacaré, porém a mesma foi coletada dentro do AGN - Vila Feliz
-setor 0096,
igualmente situação para uma área conhecida como Vila Maciel ou São Vicente, que foi coletada dentro o setor  0340 no Bairro da Rendeira, por terem
poucos domicílios.
             Foi comentado também para todos, como o IBGE trabalhou no CENSO de 2010,no que se refere aos limites intermunicipais, onde fornecemos a
todos o AGM do município,explicando-se como realizamos nossa coleta referente os limites entre Caruaru/Riacho das Almas e Caruaru/São Caetano.Todos
ficaram cientes.



7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria de Ação Social

8 -  Demais Participantes do IBGE:
PEDRO SALVADOR DA ROCHA -771278,

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.


