
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 8 dias do mês de Junho de 2011, às 14:00, no Auditório da Unidade Estadual do IBGE-MG do município, BELO HORIZONTE, 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) Maria Antônia Esteves da Silva representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Frederico Poley Martins Ferreira - Fundação João Pinheiro
 Lidiane Nery de Rezende Pimenta - SMURBE - Prefeitura de Belo Horizonte
 Lincoln Pereira Nascimento - Conselho Comunitário da Segurança Pública do Hipercentro de Belo Horizonte
 Lúcia Maria Miawa Mattos Paixão - PBH - Secretaria Municipal de Saúde
 Maria Cristina F.Magalhães - URBEL- Cia Urbanizadora de Belo Horizonte
 Maria de Lourdes Ramos da Cruz Chaves - Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
 Marly Nogueira - Universidade Federal de MG- IGC
 Roberto do Nascimento Rodrigues - CEDEPLAR- Universidade Federal de Minas Gerais 
 Rodrigo Nunes Ferreira - Prefeitura de Belo Horizonte
 Sérgio Dantas Magalhães - COPASA

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 BELO HORIZONTE 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 196 AGSNs e 568 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 parcialmente.
2 - Quanto aos limites dos AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Concordaram parcialmente.
3 - Quanto aos nomes do AGSNs apresentados pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Concordaram parcialmente.
4 - Quanto às subdivisões internas apresentadas pelo IBGE, os representantes da Prefeitura e demais membros presentes:
 Concordaram parcialmente.
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:
  A  Sra.  Maria Antonia Esteves, Presidente da CMGE,  fez a abertura dos trabalhos  ressaltando  a importância da presente reunião, cujo objetivo principal
seria apresentar   aos membros da CMGE, os Aglomerados Subnormais de Belo Horizonte,de acordo com o Censo 2010,  realizando  ajustes, se 
necessário,  no Cadastro de Aglomerados e esclarecendo sobre eventuais questionamentos relativos a  reconhecimento da área, limite e subdivisões
internas.  Em seguida,  apresentou  o Chefe da Base Territorial,  Luiz Otávio Sábato, que iniciou a apresentação  esclarecendo  sobre os conceitos adotados,
e  as novas tecnologias utilizadas pelo IBGE na identificação dos Aglomerados Subnormais, como o uso de imagens de satélite de alta resolução, que
permitiu acentuados avanços na identificação e delimitação dos AGSN . Complementando a apresentação,  a  servidora Fabiana Fábrega  disse que serão
analisadas as áreas de divergências para ver se cabe alguma reclassificação. Mencionou, também,  sobre o trabalho de atualização da Base Territorial 
explicando que a incorporação das atualizações serão feitas continuamente e não mais num intervalo de 5 a 10 anos, como ocorria antes. Esclareceu, ainda, 
que o arquivo da apresentação,   com os dados de Belo Horizonte,  ficaria  disponível e seria encaminhado em CD para os membros interessados. Na
oportunidade, o Rep. Rodrigo Nunes,Gerente de Indicadores da PBH esclareceu que,  com  relação à implementação da nova lei de bairros de BH, da malha
censitária de 2010, dos 3.936 setores de Belo Horizonte,  foram encontrados 8 pontos de divergência entre a Prefeitura  e o IBGE   que seriam discutidos
com o IBGE para se chegar a um consenso,  oportunidade em que agradeceu   a colaboração de todos  pelo trabalho de parceria realizado.Já com relação
aos Aglomerados Subnormais, foram apontadas divergências entre o IBGE e a Prefeitura de Belo Horizonte   que analisadas,posteriormente,  em reuniões
técnicas entre o IBGE e a URBEL algumas foram acatadas e outras não, devido a diferentes critérios adotados para identificação das áreas.  



7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Ana Luiza Alves Carneiro da Silva - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Angélica Machado Maia Ferrreti - Associação Mineira de Municípios 
Darlan Venâncio Thomaz Pereira - Secretaria de Estado da Saúde de MG
Fabiana Maria de Souza Machado - PBH - Secretaria de Políticas Sociais
Gilcele Cristina Silva - Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM - Analista Ambiental 
Izabel de Fátima Ferreira Martins Rodrigues - Empresa Brasileira de Correios
Maria Rosária Vieira - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Sandra Mara Albuquerque Bóssio - Centro pela Mobilização em Minas Gerais - Diretora
 

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Humberto Campos Moreira
Enide de Almeida Souza Nesci
Gladston Policarpo
Humberto Marcus Leão Sette
Luiz Otávio Sábato
Marcia Maria Pinto de Moura Bastos
Luiz Carlos de Moura
José da Penha Ribeiro
Luciene Longo

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.


