
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 17 dias do mês de Junho de 2011, às 14:00, no Ag~encia do IBGE em São Mateus do município, SÃO MATEUS, ES, 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)
Eleni Dionizio de Oliveira representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 ELAINE CARDOSO DE ALMEIDA - PREF. MUNICIPAL - SEC. MUNICIPAL PLANEJAMENTO
 ROBERTO PEDRO DE ASSIS - CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
 WILLIAN ZANNI - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

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 SÃO MATEUS 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 21 AGSNs e 26 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:
Ao final da apresentação referente aos conceitos de AGNS no Município pelo IBGE, o Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico,
representando do Prefeito, a Agente Administrativa, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e o Representante da Câmara Municipal,
decidiram agendar uma outra reunião para o dia 21 de junho de 2011, às 14:00hs no Gabinete do Prefeito, para validação das AGSN, com a participação de
todos os convidados, até porque o assunto é de grande importância para o Município.Foi solicitado pelo Sr. Willian Zanni o Conceito de AGSN e a relação
Preliminar dos Aglomerados Subnormais de São Mateus. O Chefe de Gabinete, Sr. Silvio e o Grente do Cadastro Imobiliáriorente não compareceram à
reunião, por se encontrarem presos no engarrafamento na Rodovia BR 101.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
INCAPER
IDAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE aGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

8 -  Demais Participantes do IBGE:
GILSON VIGNATTI

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.


