
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 26 dias do mês de Abril de 2011, às 10:30, no Auditório Meriti/Previ do município, SÃO JOÃO DE MERITI, RJ, 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)
Evaldo Santana representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Alírio Montebrune - Secretaria Municipal de Obras
 Elza Silva - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Indústria e Comércio
 Gil Mattos  - Prefeitura Municipal de São João de Meriti
 Jorge Manhães - Secretaria Municipal de Comunicação 
 Santino França Duarte - Secretaria  Municipal de Planejamento
 Vania I de souza Oliveira - Secretaria Municipal de Educação

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 JOÃO DE MERITI 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 43 AGSNs e 51 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:
O Sr. Isnards Gavazzi representou o Sr. Jorge Manhães na Sec. de Comunicação e a Sra. Fátima Valéria L. Costa é Arquiteta da prefeitura e não fazia parte
da CMGE.
Quanto a relação preliminar dos aglomerados subnormais de São João de Meriti(questionário de avaliação), A Sra. Fátima valéria Lino da Costa (arquiteta)
informou existência de estudo no município, que está sendo realizado por empresa particular desde 1991, com nomes, delimitações, situação de risco e
outras variáveis e que está prestes a encaminhar para aprovação da Câmara, transformando dessa forma em lei, as denominações encontradas.O Sr.
romualdo rezende (UE/RJ)parabenizou o município pelo trabalho realizado e informou que tão logo a Lei seja aprovada, o IBGE incorporará as mudanças;
salientou que as dovergências encontradas dendem a ser hamonizadas entre as partes. Houve consenso entre o IBGE e representantes da prefeitura à
realização de uma outra reunião de trabalho, em data ainda a ser agendada,para desdobramentos das análises.   

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Municipal de: Fiscal e Tributos,Imprensa, meio ambiente e Defesa Civil e Câmara de Vereadores. 

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Pela Unidade Estadual: Romualdo Rezende (Chefe da UE), Alberto Azemiro (Coord. Téc. Censo),Antonio Jorge (Coord. Base Territorial), Celso targuêta
(Coord. CMGE), Evaldo Santana (Subárea)e Pedro Braga (Chefe de Pesquisas).
Pelo CDDI: Maria Vilma (CDDI/COC), Pedro Ivo (CDDI/COC) e Carlos Lessa (CDDI/GEATI).
Pela DGC: Mirian Barbuda (DGC/IBGE), Mara Luiza G. C. Branco (DGC/IBGE)e Cláudio Stanner (DGC/IBGE). 



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.


