
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 15 dias do mês de Julho de 2011, às 14:00, no Secretaria Municipal de Habitação do município, PALHOÇA, SC, 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) Sirley
Muller Lencina representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Adriana F. Costa - Superintendencia de Habitação
 Alexandra de A. Klenenbry - Secretaria da Receita Municipal
 Bianca Leandra Luiz - Superintendencia de Habitação
 Daniela Junckes - Superintendecia de Habitação
 ESTEFANO HUGO BROERIN - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
 Isonar Augusta Correa - Diretoria de Infraestrutura
 Karina Porto - Superintendencia de Habitação
 Simone Domingues - Secretaria de Planejamento
 Terezinha Silvia Knaben - Superintendente da Prefeitura

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 PALHOÇA 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 0 AGSNs e 0 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 parcial/não houve concordância e foi agendada outra reunião com os representantes da Prefeitura para dar continuidade às análises iniciadas
nesta reunião.

6 - Outros assuntos, comentários e sugestões:
Durante a etapa de preparação do Censo 2010, não foram identificados setores referentes a AGSNs, porém, em posterior verificação de campo com técnicos
da Agência Florianópolis, da Base Territorial e equipe da Diretoria de Geociências e COC, foram identificados 01 (um) aglomerado subnormal com 06 (seis)
setores censitários que se enquadraram nos critérios estabelecidos pelo IBGE, a seguir:
421190005000059	PALHOÇA	10	11	0001	Frei Damião;
421190005000099	PALHOÇA	10	11	0001	Frei Damião;
421190005000100	PALHOÇA	10	11	0001	Frei Damião;
421190005000101	PALHOÇA	10	11	0001	Frei Damião;
421190005000102	PALHOÇA	10	11	0001	Frei Damião;
421190005000103	PALHOÇA	10	11	0001	Frei Damião.

Na sequência da reunião foi aberto um espaço para a Prefeitura apresentar mais 13 áreas para serem analisadas dentro dos critérios estabelecidos pelo
IBGE, sendo que nenhuma delas foi enquadrada em função de fracionamento de setores.  Sendo assim, essas comunidades serão somente identificadas no
item 4 da GR703.  São elas:
- Pinheira - Setor Parcial - 421190010000028;
- Pinheira -(Enseada de Brito) - Setor Parcial - 421190010000013;



- Laranjeiras - Setor Parcial - 421190005000021;
- Clarissa -(Vila Nova) - Setor Parcial - 421190005000046;
- Clarissa -(Vila Nova) - Setor Parcial - 421190005000085;
- Baixada - (Ponte do Imaruim) - Setor Parcial - 421190005000071;
- Baixada - (Ponte do Imaruim) - Setor Parcial - 421190005000074;
- Belmar - (Ponte do Imaruim) - Setor Parcial - 421190005000112;
- Barreira - (Ponte do Imaruim) - Setor Parcial - 42119000500052;

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria de Saúde, Faculdade Municipal de Palhoça, Diretoria de Urbanismo, Secretaria de Turismo, Vigilância Sanitária, Secretaria da Indústria e
Comércio.

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Antônio Guarda; Pedro João de Freitas e Paulo Renato Albernaz Gonçalves.

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.


