
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 23 dias do mês de Setembro de 2011, às 09:00, no sede da unidade do ibge em roraima  do município, BOA VISTA, RR, 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) Vicente de Paulo Joaquim representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Alberta Gomes Laranjeira - Secretaria Municipal de Gestão Participativa e Cidadania
 Carolina Behench Scheffer - Sec Mun de Gestão Social
 Edinelza Faria Rodrigues - Secr Municipal de gestão social
 Francisco Siqueira - Empresa de Correios e Telégrafos - RR
 Haroldo Carvalho - Prefeitura Municipal de Boa Vista
 Honei Wilson da Rocha Maceió - Sec. Municipal de Gestão Participativa e Cidadania
 Inês Cristina Bessa da Silva - Secretaria Municipal de Gestão Participativa
 Iraci Oliveira (Mira) - Secr Municipal de gestão social
 Izaildo Ferreira de Luna - Emhur
 Jane Josefa Garcia Benedetti - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho
 José Airton da Silva Lima - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC
 José Wilson M. Teixeira - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - SMOU
 Ricardo da Silva Teixeira - EMHUR
 Walter Jonas Ferreira da Silva - Proc Geral do Municipio

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 BOA VISTA 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 3 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:
 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:
 Concordaram integralmente.
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:
Foram enfocados pela maioria dos presentes a preocupação quanto a incidencia de aglomerados na cidade e que isso precisaria de ações definidas para
que não se permitam o aumento de ocupações dessa natureza...foi enfatizado que uma vez reconhecidos essas localidades e suas caracteristicas os
resultados serão importantes indicadores para a elaboraçao de projetos de políticas voltadas a atender essas demandas.Foram levantadas tambem questões
relativo a situação financeira do municipio particularmente ainda sobre as quotas partes do Fundo de Participação que foi drasticamente reduzido, tendo sido
explanado pelo presidente da comissão as regras e normas que regem as destinação dos fundos constitucionais e que a Instituição apenas informa
tecnicamente as estimativas de população ao Tcu e em conjunto com técnicos das seplans elaboram, produzem e divulgam as contas regionais cujos
resultados tambem são repassados ao Tcu e que o papel da intituição é absolutamente técnico. Foram tambem levantados situações de gestão social e das
dificuldades na elaboração de políticas específicas para a população considerada abaixo da linha da pobreza e que esses indicadores já se encontram
disponíveis como resultados do censo 2010 e serão repassados as secretarias municipais e tambem foi acordado que na medida em que hajam elaborações
de projetos sejam de redifinição do uso físico ou de atendimentos sociais que a Comissão Municipal de Geografia e Estatística seja acionada e  possa se
reunir e buscar parcerias e compartilhamento de informações mútuas.



7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Foram convocados todos os participantes originais da CMGE do municipio, porem os presentes são os mais representativos da gestão municipal quanto a
questão tratada

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Felipe leitão e Murilo Cidade Jr, analista de geoprocessamento e supervisor da base territorial respectivamente

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.


