
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 16 dias do mês de Junho de 2011, às 10:00, no GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL do município, CAMAQUÃ, RS, 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)
PAULO MUSZINSKI representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 CRISTIANO FAGUNDES - PROCURADOR
 ERNESTO MOLON - PREFEITURA MUNICIPAL
 FELIPE BAUER SCHEFFER - EMATER
 GABRIELA MARIA BRITO - PREFEITURA MUNICIPAL
 LEONARDO LORENZET - PREFEITURA MUNICIPAL

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 CAMAQUÃ 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 2 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:
 O Sr. Felipe Bauer Scheffer servidor da Emater, informou sobre uma localidade que poderia ser considerado aglomerado subnormal, vila São Pedro. O chefe
da Agência do IBGE informou, que para ser considerado aglomerado subnormal havia necessidade de existencia de alguns critérios como, ocupação ilegal
da terra, urbanização fora dos padrões vigentes, loteamento irregular, invasão etc.. e a Vila São Pedro não atende esses critérios no momento.   
O Sr. prefeito citou que o aglomerado subnormal bairro Getulio Vargas possui Escola e está sendo regularizada a situação dos terrenos, da mesma forma a
vila São Pedro.
 Os membros solicitaram que fosse constatado em ata  de que não concordaram com a legenda do mapa apresentado pelo IBGE, que consta a Vila
Assomuca setor 125 censo 2010, originada de um setor normal, pois no entender deles este aglomerado subnormal já existia antes do censo/2000, o que
algumas pessoas  poderiam entender que esse aglomerado passou a existir na gestão do atual prefeito. O presidente desta reunião e o servidor Jonas
Hubner explicaram  que o aglomerado subnormal Vila Assomuca apenas foi separado de um setor normal para ter este entendimento.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara de Vereadores e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

8 -  Demais Participantes do IBGE:
JONA HUBNER.

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.


