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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 3 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no Câmara Municipal, do município, ALPERCATA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Denise Araújo Perim Negri representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Jaime Alves de Oliveira - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente/Prefeitura Municipal
Luiz Antonio Martins Gama - Prefeitura Municipal
Maria Bet?a Saraiva Almeida - Secretaria Municipal de Sa?Prefeitura Municipal
Solene Martins da Cunha - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Tiago Fernandes Freitas - Escola Municipal Vereador Jos?ontin Sobrinho
Valter Ribeiro da Silva - L?r Comunit?o

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 ALPERCATA 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 loteamento Oásis continuará como parte de um setor rural, já que a lei de transformação do mesmo em área urbana não foi apresentada ao IBGE. 

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?
Espaço na mídia: Jornal e rádio
Apoio de líderes local: Sim
Outras formas: Carro de som e cartazes

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: Sim. Prefeitura Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim. Prefeitura Municipal
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim. Prefeitura Municipal
Segurança: Sim. Prefeitura Municipal

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: Sim. Escola Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim. Escola Municipal
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim. Escola Municipal



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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr. Luiz Gama e o Adolfo Guilherme manifestaram a não-concordância do Poder Público em relação aos limites municipais com Governador Valadares nas
localidades de Era Nova,Água Limpa e Córrego da Ferrugem.Neste sentido o Sr. Luiz Gama solicita ao IBGE que estas populações sejam recenseadas
separadamente para que em caso de posterior alteração dos limites sejam remanejadas para Alpercata, já que o município de Alpercata pretende ingressar
com ação judicial em relação ao fato.
A Sra. Presidente Denise se prontificou a encaminhar esta solicitação aos seus superiores, embora essa contagem em separado não se enquadre nos
critérios técnicos das pesquisas do IBGE.O Sr. Luiz disse ainda que o município está contratando um topógrafo para fazer a verificação dos limites
municipais.A Sra. Denise solicitou as descrições para fins censitários das áreas urbanas do município ao Sr. luiz Gama, que ficou de providenciá-las. Foi
falado pela Sra. Denise sobre a importância dos dados do Censo 2010. A secretária de Agricultura e Meio Ambiente foi representada nesta reunião pela Sra.
Cristiane Souza Barreto. A Secretaria de Administração de Governo foi representado nesta reunião pelo Sr. Adolfo Guilherme. O Sr. Prefeito foi representado
pelo Sr. Luiz Gama. A palavra foi franqueada e nada foi acrescentado.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Escola Municipal da Zona Rural, Sec.Municipal da Comunicação, Sec. de Obras e representante do Loteamento Oásis.

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.


