
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 4 dias do mês de Julho de 2011, às 15:00, no Gabinete da Secretaria de Planejamento do município, TRAMANDAÍ, 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)
Claudio Roberto da Rosa Santos representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Alfeu Rosa Magnus - Gabinete de Turismo
 Ana Maria Heller Alves - Secretaria de Planejamento
 José E. B. Machado - Pref. Munic.
 Kátia de Souza Castro - Secretaria de educação e Cultura
 Lúcia Dias Santos - Secretária de Administração
 Mário da Costa Leban - Secretaria de Obras
 Paulo Francisco José Pizzinato - Secrtaria de Planejamento

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 TRAMANDAÍ 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 4 AGSNs e 4 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:
IMPORTANTE:NO CASO DO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ NÃO HOUVE INDICAÇÃO DE SETORES AGSNs durante a preparação do
CD-2010.Posteriormente, já no ano de 2011, houve a necessidade de repensarmos a situação da localidade conhecida como AGUAL naquele município que
apresenta evidentes características que coadunam com esta caracterização, a saber: Ocupação ilegal da terra; urbanização fora de padrões vigentes,
alinhamentos irregulares, precariedade na disponibilização de serviços públicos etc. Além do mais apresenta, proporcionalmente, um dos mais altos índices
de violência urbana do estado.
Na tarde do dia 21/06/2011 foi realizada uma visita técnica de campo na localidade do AGUAL com a participação conjunta de técnicos do IBGE e da
Secretaria de Obras de Tramandaí, quando estes, de comum acordo, definiram que quatro setores - cujos geocódicos relacionamos abaixo - e que se
encontram dentro desta área do AGUAL receberiam esta caracterização de Aglomerado Subnormal:

432160005000043
432160005000080
432160005000048
432160005000077

-Foi realizada também uma visita ao setor  de geocódigo 432160005000020 - na localidade de Oasis do SUL, mas, no entanto as caracteristicas majoritárias
presentes nesta área não justificam, ao menos no momento, a adoção da classificação de Aglomerado Subnormal.

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



8 -  Demais Participantes do IBGE:
-Claudio Roberto da Rosa Santos SIAPE:2501205
-Dirceu Alves de Moraes SIAPE:773208

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.


