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

ETAPA DE AVALIAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS AGLOMERADOS SUBNORMAIS DO IBGE

Aos 22 dias do mês de Junho de 2011, às 09:50 h, no(a) sala de reuniões da Secretaria de Planejamento do município de SANTOS, 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:

 Fernanda da Silva Muniz - COHAB - Santos
 GUNTHER GRAF JUNIOR - Coordenação de Informações Urbanas - PMS
 Jorge Telésforo Branco - Prefeitura Municipal - Assistência Social
 Luiz Otávio Galvão de Barros - Prefeitura Municipal - Secretaria de Planejamento
 Maria da Graça Giordano de Marcos C. Aulicino - Secretaria Municipal de 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 SANTOS .

Informou que, na etapa de preparação do Censo 2010 foram identificados 13 AGSNs e 32 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 parcial/não concordância e foi agendada outra reunião com os representantes da Prefeitura para dar continuidade às análies iniciadas nesta
reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
- Regional do Centro - Prefeitura;
- UNISANTOS - Universidade Católica de Santos.

Demais Participantes do IBGE:

Outros assuntos, comentários e sugestões: 
Os técnicos da prefeitura solicitaram mais alguns dias, para a delimitação de algumas áreas divergentes nos mapas censitário, no que foi concedido, porém
com alerta que o prazo previsto para o término do trabalho é no próximo dia 30 de junho e que não poderá se extender, sob risco de não conseguirmos incluir
as atualizações a serem apresentadas na próxima divulgação.
Acordado sobre os prazos e compromissos, ficou estabelecido que com o envio de algumas informações complementares os trabalhos seriam concluídos,
sem a necessidade de nova reunião, alcançando-se o objetivo proposto.
 

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.


