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

ETAPA DE AVALIAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS AGLOMERADOS SUBNORMAIS DO IBGE

Aos 15 dias do mês de Julho de 2011, às 13:30 h, no(a) Prefeitura Municipal do município de SÃO LEOPOLDO, 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) Carlos Rosano Schmidt representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Angelo Sandy Schmidt - Prefeitura Municipal
 Elves dos Santos Ricardo - Prefeitura Municipal de São Leopoldo
 Umberto Teixeira Damilano - Prefeitura Municipal

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 SÃO LEOPOLDO .

Informou que, na etapa de preparação do Censo 2010 foram identificados 14 AGSNs e 14 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 parcial/não concordância e foi agendada outra reunião com os representantes da Prefeitura para dar continuidade às análies iniciadas nesta
reunião.

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

Demais Participantes do IBGE:

Outros assuntos, comentários e sugestões: 
Na primeira reunião a comissão concordou com a relação de AGSNs apresentadas pelo IBGE e no entedimento dela teria no município mais  situações de
cod.11. Na segunda reunião foram apresentados pela comissão 96 AGSNs, que ficamos de analisar e dar um retorno no próximo encontro  agendado para
dia 18/07/2011,na Prefeitura Municípal as 13:30.Na reunião do dia 18/07/2011,após verificação de campo e dentro dos critérios estabelecidos para ser
situação 11,ficou decidido com concordância da comissão e IBGE os AGSNs inclusos na relação preliminar.

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.


