
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 28 dias do mês de Junho de 2011, às 14:00, no CENTRO CULTURAL ADAMASTOR do município, GUARULHOS, 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)
DEJAIR JOSE DELALIBERA representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Alexandre da Silva Bello - Secretaria de Segurança Pública
 Andre de Oliveira - Secretaria do Trabalho
 Angelica de Almeida Alcantara - Diretoria de Ensino Guarulhos Sul
 Cristiane Machado - SAAE
 Cristiane Teresinha Marins - Serviço Autônomo de Água e Esgoto -SAAE
 Elisabete Souza Maia Rodrigues Pires - Secretaria da Saúde
 Fernando de Oliveira Vieira - Dep Informática - Prefeitura
 JOSE HERCULANO VIEIRA JUNIOR - POLICIA MILITAR
 José João de Macedo - Secretaria do Trabalho
 Jose Valdemar Lima - Prefeitura de Guarulhos
 LUNA BORGES BERRUEZO - SASC - DTMA
 Maria Helena Gonçalves - Secretaria do Trabalho
 Maria Ivoneide da Costa - Secretaria de Saúde
 Milton Kioshi Kawano - Secretaria de Saude
 Paulo Sérgio C. Aguiar - CRAS - Nova cidade
 Potyra Tibitiça Lopes Sartori - Prefeitura de Guarulhos
 Renata Paula Lucas - Secretaria da Habitacao
 Ricardo Antunes de Abrel - Federação Nacional dos Sociólogos
 Rodney A. Tonelotto - Secretaria de Habitacao
 Rosa Maria - Secretaria de Habitacao
 Simone Correa Weinmann - Secretaria Habitacao
 Suely Akemi F siro - SDU
 Tatiana R. Moura - SAAE 

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 GUARULHOS 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 189 AGSNs e 307 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 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 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:
Foi comentado que alguns subnormais estão no mapa na malha de 2010 e não estavam no ano 2000 porque já existiam e não estavam identificados como
subnormais pela Prefeitura e pelo IBGE; foi comentado sobre a dificuldade de remoções dos domicílios nos subnormais pois hoje são de alvenaria sobre



áreas de risco. Se a prefeitura não possuir um subnormal e o IBGE sim será incluído no cadastro? Sim. O exemplo foi o núcleo (favela) aricanduva que não
estava no mapa da prefeitura. A Potyra reitera que desde de 80 o IBGE trabalha em conjunto com a Prefeitura e a cada censo esses AGSN são atualizados
nos dois cadastros. Um retrato preliminar dos AGSN é:
Em 2000 existiam 163.082 pessoas em 41.323 domicílios, em 2010 192.689 em 54.758 domicílios os dados são de relatórios gerenciais. Foram esclarecidos
dúvidas sobre a quantidade de domicílios por setor subnormal, sob legenda do mapa do IBGE. Foi mostrada a relacao preliminar dos AGSN. Foi sugerido
que colocassem o número do setor no nome quando houver discordancia no nome do IBGE e da prefeitura, mas deve prevalecer o nome da prefeitura.
O IBGE vai fazer um trabalho em parceria com Secretaria de Habitacao da prefeitura monitorando a situacao dos cadastros para atualizar todas as areas
consideradas subnormais. 
Conforme reunião técnica com a Secretaria de Habitação ficou acordado a criação de duas novas ASGN que eram considerados pela Prefeitura: Novo
Recreio compreendendo os setores 962,963, 964 e 966 e Vila Operária que compreende os setores 967 e 968 todos estes no distrito 5.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
ASEC - associacao dos empresarios de cumbica
Radio Boa Nova
Diretoria de ensino norte de guarulhos
Forum
ACE - associcao comercial
Faculdade Torriceli
Jornal diario de Guarulhos

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Rosemary Utida
Benedito Celso de Paula
Irineu Yukio Akaji

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.


