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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 1 dias do mês de Março de 2010, às 14:45, no Câmara Municipal, do município, BALDIM, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Warley Cézar de Lana Higino representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Edmara Figueiredo Reis - Prefeitura Municipal de Baldim
Fernando Mendes Torres - C?ra Municipal de Baldim
Geraldo Jos?ilva - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM
Josefina de Matos Torres - Par?a de S?Bernardo
M?io Antonio dos Reis - Secretaria Municipal de Educa?
Sione Marcelino Pereira - Emater

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 BALDIM 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.
Não.

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: Faixas espalhadas pela cidade
Apoio de líderes local: Divulgação no jornal da paróquia.

POSTO DE COLETA

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

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: A prefeitura compromete-se a ceder o espaço, no entanto,  até o dia 15/03/2010, apontará o local exato.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O secretário de Educação afirmou que há mesas e cadeiras para ceder.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): não
Segurança: A mesma que a prefeitura dispõe.

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: Pelo treinamento ocorrer em época de férias escolares, ceder-se-á sala de alguma escola municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O mobiliário que se encontra nas escolas.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O telefone de que a escola  dispõe. 



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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Ao começar a reunião o representante do IBGE se apresentou, desculpou-se pelo atraso, pois não havia mensurado a distância de Baldim para Pedro
Leopoldo, desculpou-se também pela demora na realização da reunião que já devia ter ocorrido há mais tempo. Apresentou aos presentes um vídeo
institucional a respeito do censo demográfico, mostrou dados da contagem populacional de 2007 em Baldim. Mostrou que o município ficou dividido para o
censo 2010 em 26 setores, sendo 12 urbanos e 14 rurais divididos pelos três distritos. Neste momento houve questionamentos por parte do senhor
Fernando, quanto a conceitos da coleta, que prontamente fora esclarecido pelo representante do IBGE. Houve dúvidas a respeito do que era urbano e rural
no município, ainda se perguntou como se construía tais conceitos. Fora dito que dependia de legislação específica do município para que o IBGE assim a
representasse no Mapa. o senhor Geraldo questionou quanto ao desenho do mapa de Baldim, num trecho de divisa de município com Santana de Pirapama,
por ser uma região montonhosa causava dúvidas. O representante do IBGE afirmou que os limites seguem determinação do IGA, órgão competente para
delimitar tais itens. Disse ainda que o limite que ali estava seguia determinação deste órgão. No entanto caso houvesse dúvida que se contatasse o próprio
IGA para solucionar tal dúvida. Houve uma pergunta por parte do secretário de Educação no que diz respeito a cessão das informações e mapas à
administração Municipal. O Representante do IBGE disse que após o Censo tais informações estariam disponilizadas para a sociedade como um todo. A
senhora  Josefina em determinado momento disse que o Jornal da paróquia poderia servir como meio de divulgação do PSS para recenseador. Ao tratar-se
do assunto posto de coleta a senhora Edmara disse que a prefeitura arranjaria o espaço, mas que ainda estava na dúvida enquanto a localização exata. Foi
questionada a possibilidade de se utilizar a Câmara, mas o senhor Fernando disse que em razão do tipo de movimentação e trabalho que havia na casa, esta
não seria o espaço ideal. Falou-se na possibilidade do Telecentro, mas como havia computadores no estabelecimento, tal possibilidade seria no momento
inviável. O senhor Márcio falou da possibilidade de se utilizar o espaço do Conselho de Saúde, no entanto ficou de se verificar. Os membros presentes
pediram que se olhasse em que situação (urbana ou rural) encontrava-se o povoado denominado Mucambo. O representante do IBGE ao terminar a reunião,
disse que enviaria as informações por e-mail, como também enviaria material para divulgação do PSS de recenseador aos membros da CMGE. Feito isto deu
por encerrada a reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
PMMG e Polícia Civil

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.


