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Relação de AGSNs

Código do
Aglomerado Nome do Aglomerado

01 - A área é
reconhecida pela
prefeitura como

aglomerado
subnormal ou

similar?

02 - Os limites da
área coincidem
com os limites
adotados pela

Prefeitura?

03 - O nome
adotado pelo
IBGE coincide
com o nome
adotado pela
Prefeitura?

04 - As subdivisões
internas da área

coincidem com as
subdivisões adotadas

pela Prefeitura?

1 RUA DA PALHA Sim Sim Nao Sim 

Quadro complementar de AGSNs
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 observados 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 um dificuldade
muito grande em encontrar um servidor que nos preste as informações necessárias e corretas. Com fulcro
nos argumentos apresentados acima, entedemos 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, esclareceu que todas se tratam de invasão.


