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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 19 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:30, no Plenário da Câmara Municipal, do município, ALTO JEQUITIBÁ, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Adelimárcio Leônidas Viana Gonçalves representante do IBGE, com
a presença dos seguintes membros:

ALEXSANDRO DE SOUZA - CAMARA MUNICIPAL
CARLOS ROBERTO CELESTINO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
CLARINDO ANTONIO MILLER - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
ELIVELTON CESAR TAVARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
HELCIAS DA SILVA PINTO JUNIOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
MILVA GUIMARAES LEAL - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
RITA DE CASSIA FARIA ARRUDA SOARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?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 ALTO JEQUITIBÁ 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.
Sobre a Base Territorial  foi informado a sua conclusao e tambem explicou a funcionalidade da digitalizacao. Foi explicado a realizacao da composicao do
mapa digital da sede, no programa do GEOBASE. Levou-se ao conhecimento dos membros como se processara o trabalho dos mapas digitalizados,
ressaltando a necessidade de uma estrutura bem feita, adequada aos materiais que serao disponibilizados para o trabalho. Os mapas digitalizados e
arquivos serao disponibilizados para o municipio apos o censo 2010.

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: Radios locais, intermunicipais ou regionais
Apoio de líderes local: Instituicoes religiosas
Outras formas: Servico de alto falante, propagana volante, e associacao de bairros

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: Foi informado que o posto de coleta sera anexo a Camara Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O imovel sera mobiliado com  mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O posto tera linha telefonica e internet
Segurança: O imovel tera toda seguranca para os equipamentos e servidores.

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: Ja esta sendo procurado o local



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala sera mobiliada com mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O imovel  tera telefone e internet.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Nenhum membro e/ou instituicao a ser convidado.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente disse que cada recenseador ira trabalhar com um equipamento munido de GPS, o que dificultara as invasoes de area no municipio.Abriu-se
espaço para questionamentos sobre duvidas em limites muncicipais, lembrando que o orgao responsavel para modificacoes em limites municipais e o
IGA.Informou o trabalho da Pre-Coleta.Foi pedido pelo Sr Junior que se fizesse mais divulgacao nos proximos concursos do IBGE porque este foi muito falho,
principalmente na zona rural e orientou que a melhor maneira e usar a divulgacao atraves das radios locais e regionais. Foram sanadas duvidas sobre a data
e periodo de coleta e domicilios fechados. Houve explicacao sobre divisao de setores do municipio.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
O Sr Jose Americo Tasmo Bastos nao pode comparecer e foi representado pelo Sr Alexssandro de Souza.O Sr Antonio da Fonseca Henrique, presidente da
Camara Municipal, foi representado pelo Sr Alexssandro de Souza.O Sr Eliel Tavares nao pode comparecer em virtude de viagem, sendo representado pelo
Sr Alessandro de Souza.
A Sra Marilza Cesar Louback nao pode comparecer em funcao estar participando de reuniao de trabalho na mesma hora.
A Sra Eliane Rocha Werner Lopes, em funcao de licenca medica foi representada pela Sra Rita de Cassia Faria Arruda Soares.
A Sra Mariana Lopes de Faria foi representada pela Sra Milva Guimaraes Leal.

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.


