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

ETAPA DE AVALIAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS AGLOMERADOS SUBNORMAIS DO IBGE

Aos 5 dias do mês de Julho de 2011, às 14:00 h, no(a) Sala de Reuniões da UE/SC do município de FLORIANÓPOLIS, Estado SC, 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) Sirley Muller Lencina representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Simone Cabral Leite Passamai da Silva - Secretaria Municipal de Educação
 Vanuza Araújo da Silva - Comunidade Vila do Arvoredo

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 FLORIANÓPOLIS .

Informou que, na etapa de preparação do Censo 2010 foram identificados 4 AGSNs e 4 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:
Arquivo Histórico Municipal, Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis (GRANFPOLIS), Câmara Municipal de Florianópolis,
CEPED/UFSC, Correios, EPAGRI, FECAM, INSS, IPUF, Instituto Estadual de Educação, Instituto Federal IFSC Florianópolis), Secretaria de Habitação
(Arquiteto), Secretaria de Assistência Social e Juventude, Secretaria Municipal de Saúde - Distrito Sanitário Centro e UDESC. 

Demais Participantes do IBGE:
Antônio Guarda;
Sueni Juraci de Mello dos Santos;
Zuleika Beatriz Mankowski;
Cezar de Faria Lemos Cezar.

Outros assuntos, comentários e sugestões: 
Informado sobre os conceitos adotados e as novas tecnologias utilizadas pelo IBGE na identificação de AGSNs;

Foram apresentados aos membros da CMGE, os Aglomerados Subnormais identificados, analisados caso a caso e definidos na Reunião Técnica, realizada
no dia 28 de junho de 2011.
Do material apresentado, conclui-se que cento e quinze setores censitários (115), necessitam de uma ação, como segue:

- 19 (18 recodificar + 01 renomear);
- 75 somente identificar;
- 4 considerado subnormal;
- 16 não considerado subnormal;

Do desdobramento da reunião, definiu-se ainda que 14 setores censitários mudarão da situação 10 para a 11 e que tais mudanças serão incorporadas na
divulgação sobre alglomerados subnormais, como segue:

- 420540705000073 - Morro da Mariquinha;
- 420540705000077 - Caeira da Vila Operária;
- 420540705000078 - Santa Clara/Monsenhor Topp;
- 420540705000093 - Morro do 25;
- 420540705000099 - Morro do Horácio;
- 420540705000106 - Morro da Penitenciária;
- 420540705000326 - Vila Aparecida;
- 420540705000338 - Monte Cristo;
- 420540705000368 - Caieira da Vila Operária;
- 420540705000369 - Caieira da Vila Operária;
- 420540740000010 - Tapera;
- 420540740000013 - Tapera;
- 420540740000014 - Tapera;



- 420540740000015 - Tapera;

Na seqüência da reunião foi aberto um espaço para a prefeitura apresentar outras comunidades,  sendo que nenhuma delas foi contemplada, em função de
fracionamento de setores, estas comunidades serão somente identificadas no item 4 da GR703, são elas:
COMUNIDADE	        	cod_Setor	Cod_Setor	Cod_Setor
areias do campeche		420540712000030	420540712000015	
caiera da vila operaria		420540705000179	420540705000180	
caiera da vila operaria 2 a	420540705000216		
caiera da vila operaria 2 b	420540705000216	420540705000218	
cartodromo 			420540710000018	420540710000027	
carvoeira			420540705000209	420540705000210	
CC1				420540705000293		
costeira i			420540705000207	420540705000208	
costeira ii			420540705000198		
costeira iii			420540705000199		
costeira iv			420540705000196	420540705000197	
costeira v			420540705000199	420540705000202	420540705000201
Laudelina Cruz Lemos		420540705000076		
maclaren			420540705000320		
mont serrat			420540705000078	420540705000354	
morro da caixa 1		420540705000291	420540705000294	
morro da caixa 2		420540705000293		
morro da queirmada		420540705000221	420540705000222	
morro do 25			420540705000091		
morro do balao			420540705000129		
morro do flamengo		420540705000271		
morro do horacio		420540705000101	420540705000103	
morro do janga			420540705000128		
morro do mocoto			420540705000070	420540705000222	
morro do mosquito		420540710000027		
morro do quilombo		420540705000141	420540705000142	
Morro mariquinha		420540705000071	420540705000072	
Morro tico tico			420540705000072		
nossa senhora do rosario	420540705000254		
nova esperança			420540705000332		
pantanal			420540705000193	420540705000194	
pc3				420540705000261		
ponta do leal			420540705000243		
rio das pacas			420540730000011		
rio papaguara			420540715000040		
rio tavares ii			420540705000206	420540712000031	
rio tavares seta		420540705000204	420540705000206	
rua adão reis(Angra dos Reis)	420540720000002	420540720000003	
rua jose boatex			420540705000080	420540705000078	
santa terezinha 1		420540705000333		
santa terezinha 2		420540705000332		
Serrinha 1			420540705000179	420540705000180	
Serrinha 2 			420540705000171	420540705000174	420540705000180
sol nascente			420540705000130	420540705000131	420540705000132
tapera i			420540740000011		
tapera ii			420540740000020		
vila aparecida i		420540705000328		
vila aparecida ii		420540705000322		

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.


