
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 14, no AGENCIA DO IBGE EM MAUÁ do município, MAUÁ, 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) DILERMANDO
TEIXEIRA FILHO representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 CLADICIR ALVES CORREA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CLEIDE REGINA  DE ARAUJO  CARVALHO GONÇALVES - CÂMARA MUNICIPAL
 CRISTIANE PERIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
 ESTHER JACOB SCAPINELLO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
 JOÃO SANDRO DOS SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
 JONATAS DE LIMA MOREIRA - PREFEITURA
 LUIZ MARCOS DE OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
 MAURICIO DE CASTRO GAZOLA - PREFEITURA/PLANEJAMENTO
 RAFAEL MOURA DO NASCIMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
 RAYMUNDA NONATO DOS SANTOS - CAMARA MUNICIPAL
 REGINALDO APARECIDO CAMARGO DA SILVA - POLICIA MILITAR
 SEBASTIÃO MARCIAL SOBRINHO  - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 VANDERLI MARIA DA SILVA - PREFEITURA MUNICPAL DE MAUÁ
 XÊNIA PEDROSA DE SOUZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 MAUÁ 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 35 AGSNs e 100 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:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
4 - Quanto às subdivisões internas apresentadas pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
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:
Todos os Aglomerados Subnormais considerados para o censo 2010 foram referendados pela comissão. O setor 352940105000498 que foi criado para o
censo 2010 e foi considerado como setor normal, na avaliação da comissão deveria ser Aglomerado Subnormal, fato este que os membros do IBGE
concordaram e o setor irá ser encaminhado via planilha específica em tempo hábil. Algumas questões, com se os Aglomerados Subnormais estão de acordo
com as AEIS determinadas pela prefeitura ficaram de ser estudadas pela secretaria de planejamento urbano da cidade, juntamente com a secretaria de
habitação, e entrará no assunto da pauta da reunião complementar. A transposição de outros setores considerados normais para subnormais teambém será
assunto de pauta da próxima reunião. Os problemas de divisas e a relação com o IGC também foram comentadas na reunião. foi-se acordado que somente
os membros das secretaria de habitação e planejamento urbano tinham a competência para definir as questões pendêntes com o IBGE e por isso apenas
eles irão participar da reunião complementar que será realizada dia 22 de junho as 14h na agência Mauá do IBGE.



7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

8 -  Demais Participantes do IBGE:
ALEXSANDRO ANGELO BARREIRA
DENNYS SOARES
STEFANO ELAGO NETO

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.


