
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 2 dias do mês de Junho de 2011, às 10:15, no Gabinete do Chefe da Unidade Estadual IBGE RN do município, NATAL, RN, 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 Aldemir Freire representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Eduardo Brandão de Santana - Companhia de Águas e Esgostos do RN - CAERN
 Eveline A S Macedo - Companhia de Águas e Esgotos do RN - CAERN
 Flavio Henrique Miranda de Araújo Freire - UFRN - Departamento de Estatística
 Márcio Gomes de Carvalho - Companhia de Águas e Esgotos do RN - CAERN
 Mardone Cavalcante França - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
 Maria Mila de Z Carvalho - Sec. Munic. de Habitação Social, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes
 Marileide Franklin da Costa - Sec. Munic. de Habitação Social, Regularização Fundiaria e Projetos Estruturantes

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 NATAL 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 39 AGSNs e 100 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 houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
2 - Quanto aos limites dos AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
3 - Quanto aos nomes do AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
4 - Quanto às subdivisões internas apresentadas pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
5 - Analisado o material apresentado pelo IBGE, houve:
 Concordância parcial/não houve concordância e foi agendada outra reunião com os representantes da Prefeitura para dar continuidade às análises iniciadas
nesta reunião.

6 - Outros assuntos, comentários e sugestões:
Houve discussão sobre a inclusão de algumas áreas que sofreram intervenção recente ou outros motivos e ficou para ser analisado posteriormente, com
mais cuidado para chegar a uma avaliação conforme solicitado pelo questionário do IBGE. Há a percepção dos presentes que a discussão deve envolver os
diferentes segmentos buscando uma visão comum. A data da próxima reunião ficou de ser avaliada e confirmada junto aos presentes

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
IFRN, SEMURB, ARSBAN, PREFEITURA DE NATAL, UFRN - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, UFRN - POS GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA,
SEARA, SETHAS E SEMTAS

8 -  Demais Participantes do IBGE:
TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES (SUPERVISOR SBT/RN), MAIKON ROBERTH (SBT/RN) E VIVIANE DA SILVA CRUZ (GPS/RN).

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.


