
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 22 dias do mês de Junho de 2011, às 15:30, no Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do município, ALÉM PARAÍBA, MG, 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) Sebastião César Almeida Machado representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Joilson Ribeiro Gomes - EMATER
 Klingen Vieira Senra - Setor de Meio Ambiente
 Maria Aparecida Pacheco Leite Machado - Escola Estadual Sebastião Cerqueira
 Oberdan Moreira Rocha - Prefeitura Municipal

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 ALÉM PARAÍBA 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 1 AGSNs e 1 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:
 Concordaram integralmente.
4 - Quanto às subdivisões internas apresentadas pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Concordaram integralmente.
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:
Após a apresentação, mais familiarizado com os conceitos e metodologias utilizados pelo IBGE para a classificação dos AGSNs, o Vice Prefeito Senhor
Oberdan Moreira Rocha, interveio e apresentou mais três áreas que segundo sua avaliação teriam características similares ao AGSN da Terra do Santo.
Citou o Morro do Asilo no setor 0016, Morro do Cipó, nos setores 0035 e 0036 e o Morro do Cruzeiro em Angustura, setor 0001/10. Como este tema já havia
sido levantado anteriormente por ocasião de seu convite para a reunião, e imediatamente revisto em campo, o presidente apresentou as seguintes
considerações: 1) O Morro do Asilo tem as características mas não tem número de domicílios suficientes para serem isolados em setor ? contagem em
campo indicou 45 domicílios com características para setor subnormal. 2) igualmente o Morro do Cruzeiro em Angustura tem características similares mas
também não tem número suficiente de domicílios ? contagem em campo indicou apenas 23 domicílios com características para setor subnormal. 3) A parte
do Morro do Cipó,contida no  setor 0036 embora tenha as características exigidas também não tem número suficiente de domicílios ? contagem em campo
indicou apenas 40 domicílios com características para setor subnormal.A outra parte contida no setor 0035 - após uma análise mais profunda, embora tenha
uma pequena parte de construções em padrões normais, ficou caracterizado pela Comissão como subnormal e foi incluído na Relação de Setores
Subnormais.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
1. João de Deus Ribeiro		Câmara Municipal		Câmara Municipal
2. Robinson Antônio S. Santos	E E São José			Vice-Diretor
3. Mauro Afonso			Polícia Militar		Cabo
4. Pedro José P. do Monte		Ass Moradores Sta Marta	Secretário

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Daniel Alves Nogueira



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.


