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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 26 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:00, no CÂMARA MUNICIPAL, do município, ALFENAS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) JÚLIO CESAR TERCETTI BELLI representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

CARLOS ROG?IO DE SOUZA - EMATER-MG
JOS?CARLOS SANTANA - IMPRENSA / JORNAL DOS LAGOS
RODOLFO GON?LVES CHAIB - PREFEITURA MUNICIPAL
SANDER SIMAGLIO MACIEL - C•ARA MUNICIPAL

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 ALFENAS 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 fez um breve comentário sobre os tópicos da primeira reunião,colocou que a própria Agência do IBGE faria a zona urbana de Alfenas, neste
momento o Sr. Rodolfo Chaib colocou a disposição os arquivos da Prefeitura Municipal, feitos em Arcview. O Presidente agradeceu e aceitou a oferta,
ficando de irem após a reunião a Coordenação de Geoprocessamento para verificarem o material.

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

2.2. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE para divulgação do PSS ?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço na mídia: O Jornal dos Lagos irá divulgar a data da realização do Concurso, bem como as rádios ligadas ao grupo.
Apoio de líderes local: Todos irão se empenhar na divulgação do dia de realização das provas para termos alto índice de comparecimento.
Outras formas: O Presidente agradeceu a divulgação feita e apresentou o quadro com número de candidatos por vaga.

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 Coordenador de Geoprocessamento irá entrar em contato com o Prefeito Municipal e vê como boa a possibilidade de se conseguir imóvel
para abrigar o Posto de Coleta, solicitou o envio de ofício para que seja entregue por ele pessoalmente ao Sr. Prefei
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Além do Sr. Rodolfo Chaib verificar a possibilidade de empréstimo do mobiliário por parte da Prefeitura, o
vereador Sander Simaglio verificará se a Câmara Municipal também pode ceder parte dos móveis.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será verificada a possibilidade de cessão.
Segurança: Solicitou-se que o imóvel seja seguro.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

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

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

Espaço Físico: Todos se comprometeram a verificar a possibilidade de cessão de escolas, não só da rede pública municipal, mas também das redes
estadual, federal (UNIFAL) e particular.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O próprio mobiliário da escola cedida.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Da própria escola cedida para os treinamentos.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
As instituições convidadas para a 1ª Reunião que não compareceram continuarão a ser chamadas. Nesta reunião o representante da EMATER, Agrônomo
Carlos Rogério de Souza, compareceu e justificou que na primeira reunião não pode comparecer por estar coordenando encontro de produtores
rurais.Compareceu a Reunião o Coordenador de Área do IBGE Sérgio Antônio do Amaral Resende.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Comentou-se que o Posto de Coleta deverá abrigar 11 (onze) mensalistas entre ACM, ACS e ACI e 65 recenseadores, motivo pelo qual deverá ser
conseguido local amplo, a Subárea funcionará na Agência do IBGE, onde também será a Coordenação de Área.O Folder O MUNICÍPIO E O SEU
CONTEXTO foi distribuído e vários de seus gráficos foram comentados.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria de Educação, Sindicato dos Produtores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Polícia Militar que apresentou justificativa para o não
comparecimento.

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.


