
Comissão Municipal de Geografia e Estatística 
 Ata da Reunião Complementar dos Aglomerados Subnormais

ETAPA DE AVALIAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS AGLOMERADOS SUBNORMAIS DO IBGE

Aos 14 dias do mês de Julho de 2011, às 14:30 h, no(a) Agência do IBGE do município de NOVO HAMBURGO, Estado RS, foi realizada a REUNIÃO
COMPLEMENTAR DA COMISSÃO MUNICIPAL DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, referente aos Aglomerados Subnormais (AGSN). A reunião foi presidida
pelo(a) Senhor(a) Jorge Luis Feiten representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Jairo dos Santos Barreiro - Prefeitura Municipal
 Jairo Gonçalves Peralta - Prefeitura

O (A) Senhor(a) Presidente, ao abrir os trabalhos, declarou iniciada a REUNIÃO COMPLEMENTAR DA COMISSÃO MUNICIPAL DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA referente aos Aglomerados Subnormais, do ano de 2011, do Município NOVO HAMBURGO .

Informou que, na etapa de preparação do Censo 2010 foram identificados 20 AGSNs e 37 setores referentes a esses AGSNs.

Foram analisados todos os AGSNs do município e feitos os devidos registros na Relação Preliminar de Aglomerados Subnormais, que segue anexa a esta
Ata. Feito isso, houve:
 Concordância integral, tendo sido feitos os devidos registros na Relação Preliminar de Aglomerados Subnormais.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

Demais Participantes do IBGE:

Outros assuntos, comentários e sugestões: 
Foi apresentada inicialmente uma lista com 104 Áreas consideradas pela Prefeitura Municipal como de Interesse Social-AIS, no confronto destas Áreas
chegamos a um consenso que poderiam ser consideradas para este efeito 16 Áreas de forma parcial que se enquadram dentro dos critérios estabelecidos
pelo IBGE como AGSNs, informamos também que estas referidas áreas estão inceridas em setores mistos, ou seja as áreas de AGSN enquadradas para
este efeito fazem parte de setores normais e representativamente pequenas parcelas do setor não podendo ser transformadas em AGSN  neste momento.

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.


