
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 14:45, no Câmara Municipal do município, JANUÁRIA, 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) Adílio Alves Leal
representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Antônio Vidal Júnior - IDENE
 Cleber Câmara de Araújo - Polícia Militar
 Hamilton Viana Neves - Câmara Municipal de Januária/MG
 José Victor Dias Figueiredo - Câmara Municipal de Januária/MG
 Neiva de Sena Ferreira - Prefeitura Municipal de Januária - Secretaria de Educação
 Weder Pereira Fernandes - EMATER-MG
 Zildete Alencar Lacerda - Superintendência Regional de Ensino de Januária/MG

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 JANUÁRIA 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 parcialmente.
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:
Verificar outros setores censitários (313520905000017 e 313520905000030)que possivelmente serão classificados como AGSN'S;
O nome atual da AGSN Rua da Palha é Galiléia;
O Presidente desta reunião esteve, após o término desta (dia 27/06/11), nos locais/setores censitários (313520905000017 e 313520905000030) que foram
sinalizados pelos membros da reunião como possíveis AGSN'S e o observado é que em ambos setores existem 51 ou mais unidades domiciliares. Nas
unidades do setor 30, apesar de serem simples, estão dotados de ruas largas, regulares e asfaltadas. As unidades do setor 17 estão situadas em apenas
uma única rua, sem asfalto, no entanto, trata-se de uma rua larga. Em ambos setores um outro detalhe é que as paredes das residências não são comuns a
outras residências, ou seja, estão bem separadas e não estão dispostas de forma desordenada e densa. Foi observado  que em ambos setores as
residências possuem padrão de energia elétrica. Como não tivemos um representante da Prefeitura que pudesse nos oferecer detalhes sobre a posse de
terra dos lotes, estivemos, no dia seguinte (28/06/2011), na Prefeitura de Januária para buscar mais esclarecimentos, no entanto, existe uma dificuldade
muito grande em encontrar um servidor que nos preste as informações necessárias e corretas. Com fulcro nos argumentos apresentados acima, entendemos
que os locais sinalizados pelos participantes da reunião não serão classificados com AGSN'S. 
O único AGSN existente é o da Galiléia (antigo Rua da Palha) que, por sinal, já estava identificado e isolado em setor censitário desde o Censo de 2000. No
entanto, cabe frisar que não obtivemos da Prefeitura informações da posse da terra deste AGSN da Galiléia. Com relação às outras características
(adensamento, alinhamentos irregulares, lotes de tamanhos e formas desiguais, carência de serviços públicos essenciais.) informamos que estão presentes
no AGSN Galiléia.
Fomos até o Tabelionato de Registro de Imóveis de Januária/MG e o oficial nos disse que não tem conhecimento de que as 03 (três) áreas tenham registros
no cartório, inclusive, reafirmou que todas se tratam de invasão.



7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
IEF; IMA; TV Norte; CDL; Prefeito Municipal de Januária/MG.

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Maria Luiza França Oliveira - Técnica da Agência do IBGE em Januária/MG

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.


