
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 14 dias do mês de Junho de 2011, às 10:00, no sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura do município, BERTIOGA, SP, 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) Mário Sérgio Matheus dos Santos representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 ALEXANDRE COELHO TROMBOLLI - PREFEITURA MUNICIPAL - COMUNICAÇÃO
 AMAURU FERNANDO TABARES - DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA PREFEITURA
 DANIELA TEIXEIRA MARIANO - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DA PREFEITURA
 MARIA LUCIA ALVES DE ASSIS BAKOS - JORNAL COSTA NORTE

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 BERTIOGA 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 11 AGSNs e 15 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 parcialmente.
2 - Quanto aos limites dos AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Concordaram parcialmente.
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 parcialmente.
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:
Os representantes do departamento de Habitação e Urbanismo, que foram integrados a esta comissão, em virtude do amplo conhecimento do assunto em
pauta, apresentaram o material do PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE BERTIOGA, de sigla PHLIS, onde estão incluidos estudos, mapas
e detalhes dos aglomerados subnormais do município, e em cima do qual foram desenvolvidas as descussões. Foram identificadas inúmeras divergências
em comparação com as denominações utilizadas no censo, que foram corrigidas, assim como diferenças de áreas geográficas e alguns aglomerados
subnormais que não foram identificados nesta situação durante o censo e que serão objeto de estudo, nos próximos dias, para que se chegue a uma
conclusão sobre como deverão ser tratados para a divulgação. A Sra. Daniela forneceu cópia do material (PHLIS) para o IBGE fazer os estudos, se
colocando a disposição para os esclarecimentos necessários, visto que será um trabalho de muitas horas. Serão complementadas as LITs (Levantamento de
Informações Territoriais) para todos novos AGSN, bem como deverão ser revisados os anteriores visando a melhor caracterização destas áreas. Foi
mencionado pelo Sr. Amaury que a partir de 2002 iniciaram processos de regularização de titulos da terra e que alguns locais já estão urbanizados, não se
caracterizando subnormais, de acordo com o conceito utilizado pelo IBGE e será aplicado nesta verificação.
Complemento: Foi feita a compatibilização dos cadastros dos Aglomerados subnormais em reuniões técnicas entre a prefeitura e o IBGE e não foi necessário
nova convocação da CMGE.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
- CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
- FUNAI
- POLICIA MILITAR

8 -  Demais Participantes do IBGE:
TÉCNICA DE INF.GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS - CREUSA APARECIDA ROSALINO MANTOVANI DA AGÊNCIA DE SANTOS.



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.


