
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 9 dias do mês de Junho de 2011, às 14:00, no Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamen do município, RIO GRANDE, 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) Maria do Carmo Rodrigues Trugillo representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 César Augusto Ávila Martins - FURG- Inst.de Ciências Humanas e da Informação
 Daniel Cougo Cardoso - Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
 José Antonio Soares Severo - Instituto Rio Grandense do Arroz - IRGA
 Leticia Carneiro Estima - Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
 Mabel Bernardelli Fidalgo - Agência da Receita Federal do Brasil no Rio Grande
 Neila Gonçalves Silva - 18ª CRE
 Patricia Santa Catharina Santos - Secretaria Municipal de Saúde
 Paulo Renato de Moura Cuchiara - Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
 Victor A. M. da Silva - EMATER/RS - ASCAR

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 RIO GRANDE 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 6 AGSNs e 8 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 parcialmente.
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:
Vários dos Aglomerados Subnormais obtiveram novos nomes a partir desta reunião. A 'Vila da Naba' tornar-se-á 'Santa Tereza'. O Aglomerado Subnormal
denominado 'Bairro Getúlio Vargas' perderá a palavra 'Bairro', tornando-se 'Getúlio Vargas'. O Aglomerado 'Sem Denominação' tornar-se-á 'Roberto
Socoowski'. O Aglomerado 'Beira Mar' ficará 'Henrique Pancada'. O Aglomerado 'Bairro Navegantes' tornar-se-á 'Dom Bosquinho'.
Outro assunto referente os Aglomerados Subnormais localizados na área portuária: o Sr Paulo Renato Cuchiara chamou a atenção para as futuras mudanças
que ocorrerão, ocasionando a mudança daquelas famílias para outro local de moradia. Estaremos monitorando a situação e, quando das alterações,
informaremos a SBT.
Quanto ao mapa dos Aglomerados Subnormais apresentado na reunião, identificamos erros de representação gráfica na confecção do mapa específico.
Apesar de não envolver o trabalho ora realizado no AGSN, foi comentada pelos membros a união das ilhas (Ilha dos Marinheiros, Ilha da Pólvora, Ilha das
Pombas, Ilha dos Cavalos e Ilha da Base Naval). Esse erro na representação gráfica da do mapa modifica a geografia do município, porque na realidade as
ilhas não estão unidas umas às outras.
Outro assunto debatido: O Aglomerado cujo código é 0003, a Vila da Naba, na opinião expressa por alguns membros da CMGE, deveria diminuir seu limite
'cortando' as faces da rua Carlos Vignoli, levando ao corte imaginário de quadras, pois estas seriam menos pobres que as casas dos becos de trás da
referida rua. O IBGE esclareceu o conceito de Aglomerado Subnormal, e da dificuldade técnica ao adotar como limite uma linha imaginária naquelas quadras.
O fator determinante da manutenção da situação 11, é que apesar de serem casas menos 'humildes', não possuem lotes definidos, cada um tem um
tamanho diferente, além de se localizarem em terrenos invadidos, estando, portanto, compatível com a classificação de subnormal pelo conceito internacional
adotado pelo IBGE. Após a explicação, o limite trabalhado pelo IBGE foi aceito.



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

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Além da Presidente, os membros do IBGE que participaram desta reunião foram José Ernani Martins dos Santos e Tatiana Gauterio da Silva.

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.


