
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 28 dias do mês de Junho de 2011, às 15:00, no sala do setor de planejamento do município, TIMÓTEO, 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)
Selma Evangelista Jerônimo representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 ALESSANDRA PEREZ VIEIRA DUARTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO
 BRUNO REIS ALCANTARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO
 ROSANE MARIA SILVA DINIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO

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 TIMÓTEO 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 2 AGSNs e 2 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 parcialmente.
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 parcialmente.
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:
A administração municipal apresentou um relatório técnico de irreguladridades fundiárias, bem como mapas que indicam as áreas de ZEIS conforme a lei
2.500 do Plano Diretor, em análise com as avaliações dos membros presentes em conformidade com os requisitos infra-estruturais para caracterização de
aglomerados subnormais. Além dos setores já identificados mais 13 setores foram considerados totalmente subnormais e outros 18 requerem avaliação
especial por se tratarem de setores mistos onde o centro do setor possui caracteristicas normais e seu entorno características subnormais como
irregularidades em tamanhos de lotes, construções desordenadas, ruras irregulares e precariedade em serviços de saneamento e abastecimento, bem como
escoamento de águas pluviais e impossibilidade de acesso de veículos ou assistência que não seja a pé. O senhor Bruno solicitou ao IBGE a disponibilização
da base territorial atualizada com os arruamentos bem como as atualizações para que sejam trabalhadas pela administração uma vez que quando solicitado
pelo IBGE atendeu prontamente,disponibilizando todo o material que possuia e fosse de interesse da instituição, esta solicitação ficou em aberto aguardando
uma resposta dos administradores da base territorial.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Os membros foram convidados, porém com a mudança politica ocorrida na administração muitos membros se desligaram da administração municipal não
permanecendo o interesse em acompanhar os trabalhos do IBGE.

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Não houve

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.


