
Comissão Municipal de Geografia e Estatística 
 Ata da 2ª Reunião Ordinária 

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Novembro de 2009, às 16:00, no Prefeitura Municipal, do município, ALÉM PARAÍBA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Sebastião César Almeida Machado representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

Jo?de Deus Ribeiro - C?ra Municipal
Joilson Ribeiro Gomes - EMATER
Maria Aparecida Pacheco Leite Machado - Escola Estadual Sebasti?Cerqueira
Oberdan Moreira Rocha - Prefeitura Municipal
Pedro Jos? do Monte - Associa? de Moradores de Santa Marta I e II
Plinio Alvim - ONG Brasil Verde
Rita de Cassia Fonseca Roha - Secretaria Municipal de Educa?
Robinson Antonio de Souza Santos - Escola Estadual S?Jos?

O (A) Senhor(a) Presidente, ao abrir os trabalhos, declarou iniciada a 1ª Reunião Preparatória da Coleta de Dados da COMISSÃO MUNICIPAL DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA do Município ALÉM PARAÍBA e, em seguida, foram tratados os seguintes assuntos: 

A seguir, o Presidente conduziu a apresentação dos membros e das instituições representadas, agradecendo a indicação e presença das mesmas na
Comissão. No desenvolvimento da reunião foram tratados os seguintes assuntos:

1. Comentários sobre a reunião anterior e/ou esclarecimentos de dúvidas pendentes a respeito da BT.
Sim.
O presidente reportou-se à primeira reunião, quando informou que para o acatamento da legislação das Zonas Residenciais, anexo da Lei 2.496/07,
necessário seria um memorial descritivo de seus perímetros, onde foi acertado que o Executivo iria preparar, juntamente com a colaboração desta agência do
IBGE, um Projeto de Lei substitutivo à esta lei, já que esta não contemplava um descritivo das ZR´s, ocasião em que ficou acertado que o IBGE acataria nova
legislação até meados de agosto passado para fins da implantação da nova configuração territorial a ser utilizada no Censo 2010. Nessa ocasião, o
presidente informou aos presentes que a Lei Municipal 2.372, aprovada em 12/11/09 que atendeu a algumas sugestões do IBGE quanto a transferências de
logradouros nas ZR's, não fez referência aos Memoriais Descritivos solicitados, mas que já em reunião anterior com o senhor Oberdan, este se comprometeu
em enviar à Câmara substitutivo a esta lei incluindo os memoriais descritivos. Informou também que reconstruiu os setores censitários dentro desta nova
configuração o que permitirá uma  completa análise dessas áreas mesmo elas não sendo áreas legais de apuração e divulgação.

2. Informações sobre o prosseguimento dos trabalhos preparatórios do Censo Demográfico 2010.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS

2.1. Foram apresentadas as características do PSS e da equipe de campo?
Apresentação Oral
Vídeo

2.2. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE para divulgação do PSS ?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Apoio de líderes local: Disseminação das informações nos seus locais de atuação.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: O Senhor Vice-Prefeito informou que existem duas possibilidades de endereço nesse momento e a Prefeitura está apenas aguardando
posições administrativas internas, ficando acertado  que a prefeitura irá informar o local até a data de 10/12/09.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura entende ser possível a disponibilização de móveis para o posto.
Segurança: Este item está sendo observado pela prefeitura para a cessão do local para o Posto.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral



Vídeo

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: As escolas representadas dispõe de espaço físico para a realização do treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Da mesma forma acima, as escola irão disponibilizar os móveis para o uso no local do treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi demonstrado o aplicativo Geobase aos presentes, explicando as fases e a metodologia utilizada nos trabalhos em andamento neste município,
exemplificando como irá ficar a malha através de arquivos da base territorial.
O presidente foi indagado sobre o recenseamento dos ?barrageiros? que se encontram instalados no município em função da construção da Usina
Hidrelétrica de Simplício e, este, respondeu que, de acordo com os conceitos de morador que são utilizados pelo IBGE, cada caso será estudado, de acordo
com o que cada potencial morador responder ao recenseador no momento da entrevista.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Setor de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal,
Polícia Militar de Minas Gerais,
ONG Casa,
Divisão de Controle e Avaliação  da Secretaria de Saúde.

A próxima Reunião Ordinária será marcada oportunamente e, com a finalidade de constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelos membros presentes na reunião.


