
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 20 dias do mês de Junho de 2011, às 09:35, no Agência IBGE  do município, SANTO ANDRÉ, 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) Sergio Sanches 
representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 CELIA DOMINGOS DOS SANTOS - DEPTO DE HABITAÇÃO
 Cibele Broiato - D.D.P.U -  Depart.Desenv.Porjetos Urbanos
 LUCIANA LESSA SIMOES - DEPTO DE HABITAÇÃO
 MARCOS MORA - DEPTO DE HABITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
 ROSEMEIRE BABTISTELLA - SECRET. DES. URBANO E HABITAÇÃO

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 SANTO ANDRÉ 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 50 AGSNs e 108 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:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
2 - Quanto aos limites dos 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.
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:
Sr Sergio inicia a reunião, explicando aos presentes o objetivo da mesma, que é alinhar informações sobre dados geográficos entre a pesquisa do IBGE e o
que tem registrado na prefeitura de Santo André sobre esse tema. Cibele pergunta sobre número de habitantes, e Sergio responde que coleta foi feita por
recenseadores que utilizaram meios e treinamentos obtidos pelo IBGE, Cibele pergunta se a prefeitura já recebeu documentação para formalizar esses
dados, Sergio responde que no momento não consegue responder essa questão, e depois passou a palavra para Rosemary, que reconfirmou objetivo da
reunião, e iniciou exibição de slides para ratificar posição do IBGE, Luciana questiona sobre qualidade de imagem e sobre ocupação dos prédios, Rosemary
responde sobre pesquisa LIT (pesquisa de campo), feita pelo IBGE, com o objetivo de definir o tipo de residência e se tem serviços básicos, como coleta de
lixo, por exemplo, e, assim, definir também, sobre essa ocupação citada acima, e que esses dados serão divulgados em outubro, com a maior exatidão
possível. Rosemary pergunta aos presentes se os dados técnicos entre IBGE e prefeitura conferem, e representantes da prefeitura afirmam que não, mas
que isso será definido posteriormente. Rosemary informa sobre restrições orçamentárias, referentes a impressão dos mapas, e Sergio informa que IBGE
pode conseguir programas de informática com esse fim, Sergio também detalha mais sobre pesquisa LIT, que serve para obter vários tipos de dados
estatísticos. Marcos pergunta sobre intervenção na área 0029, e se vai ficar claro, por parte do IBGE, o mesmo tipo de compatibilização, Rosemary responde
que IBGE uma data específica de referência para confirmar essas informações. Sergio explica sobre definição de subnormal para IBGE, Marcos questiona
sobre dados não contidos na pesquisa do IBGE, Sergio responde sobre padrão IBGE  de resposta, Marcos sugere que pesquisa IBGE seja mais abrangente,
contendo informações sobre áreas de risco, Sergio responde que as pesquisas estão evoluindo, desde 1990 até 2010, Célia questiona se pesquisa IBGE
necessita ser tão específica, Sergio responde que o orgão segue diretrizes do Governo Federal. Rosemary explica que prefeitura pode utilizar dados da
pesquisa LIT. Marcos informa que para a prefeitura tem 80 aglomerados, contra 51 do IBGE, Rosemary sugere uma outra reunião para definir esses dados
mais técnicos. Rosemary informa que subsetores devem ter entre 21 a 50 unidades para ser candidatos a setor. Sergio informa que houve discrepância entre
dados do IBGE  e da prefeitura sobre área 0029, Luciana responde que deve haver conciliação sobre essas informações. Marcos pede que seja marcada
uma outra reunião, antes da divulgação dos dados, para confirmar se os dados entre prefeitura e IBGE  já ficaram alinhados, e Rosemary confirma outra



reunião, em data a ser marcada. Marcos e Rosimary informam que precisam sair da reunião, mas confirmam presença na próxima. Cibele comunica que
também precisa ir embora, mas também confirma presença na próxima reunião. Foi feito um pequeno intervalo, e na volta uma análise foi feita caso a caso,
de cima para baixo no mapa, dos aglomerados que constam na listagem da prefeitura e não constam na listagem do IBGE, conforme relação preliminar que
está em anexo. Marina observou que mapa enviado pelo IBGE não tinha todas as alterações informadas pela pesquisa LIT. Ficou acertado que Cristiane e
Luciana iam manter contato para corrigir informações que estão diferentes entre prefeitura e IBGE, e ficou combinado a marcação de uma nova reunião para
discutir e alinhar dados dessa reunião relatadas nessa ata e no arquivo anexo. As informações discutidas nessa reunião serão ratificadas em uma nova
reunião a ser agendada. A numeração dos setores foi feita com base na malha de planejamento do censo IBGE, e as seguintes correções, inclusões e/ou
alterações foram sugeridas por Célia e Luciana, bem com a indicação de aglomerados menores de 51 unidades. A lista preliminar de aglomerados será
anexo da reunião complementar. 

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Rosemary Utida - Coordenadora
Marina da Costa Ferreira - Técnica 
Cristiane Santos - Técnica 
Jeferson do Valle - Agente Pesquisa e Mapeamento 

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.


