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

ETAPA DE AVALIAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS AGLOMERADOS SUBNORMAIS DO IBGE

Aos 28 dias do mês de Junho de 2011, às 09:30 h, no(a) Secretaria de Planejamento do município de GUARUJÁ, Estado SP, 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) Mário Sérgio Matheus dos Santos representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Ana Paula M. Pimenta - Translitoral
 Angel Lloret - Secretaria Municipal do Meio Ambiente
 Fabio Eduardo Serrano - Secretaria de Desenvolvimento e Gestão Urbana - Prefeitura
 Gabriella Vieira dos Anjos da Silva - Prefeitura Municipal - SEDGU
 Umbelina Dantas do Nascimento - Secretaria da Educação

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 GUARUJÁ .

Informou que, na etapa de preparação do Censo 2010 foram identificados 46 AGSNs e 132 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:
- Secretaria da Ação Social;
- Vigilância Sanitária.

Demais Participantes do IBGE:
- Henrique Abílio Gonçalves (Chefe da UE/SP - em exercício);
- Lucas Scombatte - Assistente da UE/SP;
- Creusa Aparecida Rosalino Mantovani - Técnica de Inf.Geográficas e Estat. da AG/Santos

Outros assuntos, comentários e sugestões: 
O representante da SEPLA, Sr. Fábio Serrano manifestou discordância dos números registrados no censo para o total da população, no que comentou o
representante da Unidade Estadual do IBGE em São Paulo, senhor Henrique, das possibilidades de recursos disponíveis, inclusíve na justiça,se julgar
pertinente. Esclareceu que os números anteriores (2009) eram estimativas que o censo corrige a cada 10 anos,eventualmente abaixo do estimado. O
presidente da reunião também esclareceu que além da possibilidade do acompanhamento via Comissão, houveram etapas e prazos para que se contestasse
os resultados,com comunicado oficial, ampla campanha publicitária para quem ainda não tivesse sido visitado, e um grande empenho da instituição em fazer
a total cobertura do município, presenciado pelos pelos representantes do IBGE, Sr. Lucas e Sra. Creusa que atuaram no município durante a operação
censitária. 
Foram entregues pela arquiteta Gabriela, as fichas dos aglomerados (LITs), que serão trabalhadas juntamente com os mapas e planilhas resultante desta
reunião, para as devidas alterações e atualizações.

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.


