
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 1 dias do mês de Junho de 2011, às 09:15, no Sec. Mun. Assist. Trab. e Desenvolvimento Social do município, BARRA DOS COQUEIROS, SE, 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) Eliana Lisboa Porto representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Carlos Diego Gonzaga - Secretaria Municipal de Comunicação
 Gilson dos Anjos Silva - Prefeitura Municipal
 Hugo Daniel Nunes Cavalcante - Secretaria Municipal de Transporte
 Íris Monteiro Souza - Secretaria Municipal de Sáude
 José Carlos de Jesus - Secretaria Municipal de Cultura
 José Cláudio Silva Barreto - Câmara Municipal
 José Helvécio - Secretaria de Participação Popular
 Maria da Glória Gomes Sena - Secretaria Municipal de Assistência Social
 Montalvão - Rádio - Programa Hora da Verdade
 Rosana dos Anjos Silva - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Saria Rabelo - Secretaria Municipal de Educação
 Silvana Anjos Amaral - Coordenadoria de Política para Mulheres
 Sílvio Roberto Marques Santos - Ouvidoria Geral

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 BARRA DOS COQUEIROS 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:
 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:
O senhor Roberto perguntou porque a Atalainha não consta como assentamento. Foi explicado que está em formação e não teria mais que 51 domicílios,
quando na época da formação da base territorial.O Prefeito se pronunciou citando que o nome Invasão Canal Prisco Viana e Invasão do Canal do Guaxinim
são denominações referentes a um mesmo assentamento, no entanto, solicita a consolidação do nome Invasão do Canal do Guaxinim, uma vez que assim é
mais conhecido popularmente.
O Secretario de Comunicação perguntou se os povoados estão nos mapas oficiais. Foi demonstrado que sim, com apresentação do mapa.
O senhor Montalvão, a título de colaboração, disse que a Atalainha é mais antiga e teria já se configurado como assentamento.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Poder Judiciário;
Câmara municipal; [Em tempo: anotada a presença do Ver. José claúdio] 
Secretaria Municipal de Planejamento;



Associação Comunitária do Jatobá.

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Alberto Loyola - Supervisor da Base Territorial; 
Moisés Araujo - Chefe de Agência de Aracaju; 
Otávio Filgueiras - Analista Inf. Geog. Estatísticas/GPS

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.


