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

ETAPA DE AVALIAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS AGLOMERADOS SUBNORMAIS DO IBGE

Aos 30 dias do mês de Junho de 2011, às 15:00 h, no(a) Agência IBGE do município de SANTO ANDRÉ, 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) Sergio Sanches representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 CELIA DOMINGOS DOS SANTOS - DEPTO DE HABITAÇÃO
 LUCIANA LESSA SIMOES - DEPTO DE HABITAÇÃO
 MARCOS MORA - DEPTO DE HABITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

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 SANTO ANDRÉ .

Informou que, na etapa de preparação do Censo 2010 foram identificados 50 AGSNs e 108 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:
Sergio inicia a reunião, dizendo o que foi acertado entre IBGE e prefeitura de Santo André. Cristiane, ao assumir a palavra, explica aos membros da
prefeitura quais foram as mudanças, como em Sacadura Cabral, em que os limites geográficos não eram correspondentes entre IBGE e prefeitura. Sergio
informa que IBGE vai disponibilizar dados geográficos em micro-filmes para prefeitura confirmar esses dados. Cristiane explica sobre novos aglomerados,
entre eles vila Alzira, mas Marcos discorda dos dados do IBGE, dizendo que as informações da instituição estão desatualizados; ficou acordado, então, que
setor vai ficar como Nova Capuava. Com relação a algumas regiões, Luciana informa que as pessoas que lá vivem já tem cadastro, faltando somente registro
em cartório, Cristiane pede para Luciana lhe passar as datas que esses cadastros foram feitos, para posterior registro pelo IBGE. A respeito do Jardim
Ciprestes, representantes da prefeitura vão definir qual será o nome desse bairro, e depois vão informar IBGE  sobre essa definição. Marcos pergunta se
setor pode ter, além do nome, limites geográficos alterados, e Cristiane responde que isso não é possivel. Rosemary informa que precisa ir embora. As
alterações feitas seguem em arquivo anexo definidos nessa reunião. 

Demais Participantes do IBGE:
Rosemary Utida - Coordenadora
Cristiane Santos - Técnica 
Sergio Sanches - Chefe de Unidade
Jeferson do Valle - Agente de Pesquisa e Mapeamento

Outros assuntos, comentários e sugestões: 

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.


