
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 21 dias do mês de Junho de 2011, às 14:30, no Auditório da Prefeitura do município, VESPASIANO, 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)
Warley Cézar de Lana Higino representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Amarildo Avila Silva - Sindicato Metalurgico de Vespasiano e Lagoa Santa
 Elvis Fabiani de Almeida Ribeiro - Secretaria de Educação
 Felipe Galego - Tribunal de Justiça
 Ronaldo Marcelino Fonseca - Prefeitura Municipal de Vespasiano
 Silvio Roberto Lacerda - Sinticom

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 VESPASIANO 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 6 AGSNs e 21 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:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
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:
 Não houve análise caso a caso e foi agendada outra reunião para tratar do assunto.
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:
Ao iniciar a reunião, o senhor Ronaldo Marcelino, disse que representava sua pasta na administração municipal e, também, estava representando o prefeito
que em razão de um compromisso assumido anteriormente não pode comparecer nesta reunião de CMGE. O representante do IBGE divulgou algumas
informações obtidas a partir dos dados coletados no censo demográfico, como taxa de alfabetismo da população maior de dez anos, número de habitantes
por faixa etária entre outros que já foram divulgados pela Fundação IBGE e que já estava à disposição para consulta no site do www.ibge.gov.br. Ao
apresentar os dados dos Aglomerados subnormais, os presentes reconheceram as áreas citadas como pertencentes a esta situação, mas que não poderiam
acordar ou discordar com todo o material pois não tinham conhecimento suficiente destas localidades. Então o secretário de planejamento, solicitou que se
fosse enviado um material mais detalhado destes setores, o que prontamente o representante do IBGE comprometeu-se a enviar por e-mail para uma
confirmação por parte da administração daquelas áreas. A questão da divulgação dos resultados também foi objeto de questionamento, pois argumentaram
que se toda a coleta foi por meio digital, então, por que a demora em divulgá-los. Foi explicado que por mais simples e prático possa parecer o
desenvolvimento das tecnologias da informação(TI), ainda é necessário cuidado na hora de repassar estes dados, e que os avanços na TI trouxeram sim,
ganhos na divulgação dos dados, prova disto foi a rapidez na divulgação de dados que se levava até anos para começar a serem processados. Os presentes
solicitaram que lhes fossem enviados os dados utilizados para apresentação nesta reunião, prontamente o representante do IBGE se dispôs a envia-los por
e-mail. Assim a reunião encerrou-se, ficando de ser marcada uma nova data para conclusão dos trabalhos.

7 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Membros da sociedade civil e da câmara municipal.

8 -  Demais Participantes do IBGE:
Dilson Félix



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.


