
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 27 dias do mês de Junho de 2011, às 10:30, no Sala de Reuniões da Prefeitura do município, BOM JESUS DO GALHO, 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 Lúcia de Andrade Nogueira representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 FLAVIO  MOREIRA  DA  SILVA - PREFEITURA  MUNICIPAL
 GILSON  LOPES  DE  FARIA - PREFEITURA MUNICIPAL
 JOSE  NILTON  VILELA - CÂMARA   MUNICIPAL
 MARCILENE RAIMUNDO SATURNINO - PREFEITURA MUNICIPAL
 SANDRO  FERREIRA  CORREA - 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 BOM JESUS DO GALHO 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:
 Não corcordaram.
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:
Esteve presente em nossa reunião, o Prefeito Municipal, Sr. Jadir José da Silva.
Os membros da CMGE que são representantes da Prefeitura e Câmara Municipal, discordaram do nome AGSN adotado pelo IBGE, PASSA MÃO, disseram
reconhecerem com o nome de BAIRRO RAUL SOARES.  
Foi sugerido  pelos membros da CMGE e pelo Sr. Prefeito Municipal, a criação de um novo AGSN no Distrito 20 - Revés do Belém, no setor:
310780220000002, conhecido pelo nome AREIÃO, por entenderem que preenche os requisitos a e b do conceito apresentado no documento Aglomerados
Subnormais do Censo Demográfico 2010. Fizemos os registros e inclusão na Relação Preliminar de aglomerados subnormais.
O Sr. Prefeito, demonstrou preocupação quanto ao fornecimento de energia elétrica no distrito de Revés de Belém que é monofásica e nos perguntou se
através do questionário do Censo  2010 seria retratada esta realidade. Esclarecemos que foi abordado se os domicílios possuíam energia elétrica e se havia
iluminação nas vias públicas e não qual era gerada e sua potência. 

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Sr. Sebastião Coelho Dutra, Diretor do Depto de Obras e a Sra Eloiza Coelho Amorim, Secretária  da Educação, ambos justificaram suas ausências.

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Douglas Alexandre Rodrigues Gomes, servidor contratado.

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.


