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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:45, no Salão Paroquial, do município, BELMIRO BRAGA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Fernanda Rodrigues Gomes representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ANDERSON DE MORAES - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
ANT?IO JOÏ EHLERS PEIXOTO  - ASSOCIA?O DE CI?CIA INTUITIVA ANANDA MARGA
CARLOS HENRIQUE ELIEZER - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA
CLUDIA GARCIA SANTOS PINTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA
DEMERVAL MOURA DE ALMEIDA NETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA
Eliane Aparecida Emidio - Prefeitura Municipal de Belmiro Braga
?ika Cristina de Oliveira - C?ra municipal de Belmiro Braga
Sandra Maria Santoa Ribeiro - Prefeitura Municipal de Belmiro Braga
Sidmaia Mageste de Paula - Prefeitura Municipal
TATIANE DO CARMO DA SILVA - NÏ ESPECIFICADA
VICENTE BARBOSA NUNES - 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 BELMIRO BRAGA 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.
A BT foi apresentada através do GEOBASE,em Belmiro Braga foi realizado o tracking, nos distritos de Três Ilhas e Porto das Flores,já na Vila São Nicolau,
Vila São Francisco, Sobragy e a sede do município a base foi feita através das imagens, conforme apresentadas na reunião junto com todas as camadas. A
presidente ficou de visitar a vila Klabin e na próxima reunião informar se esta localidade se era considerada como aglomerado rural conforme os critérios do
IBGE. A estrutura da base para o Censo 2010 será a mesma de 2007, com 10 setores, 03 urbanos e 07 rurais. A respeito do limite intermunicipal não há
problemas como constatado na primeira reunião. A atualização da BT de Belmiro Braga foi aprovada por todos os membros, ficando para a próxima reunião o
retorno sobre a situação da Vila Klabin por parte do 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
Material Promocional

2.2. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE para divulgação do PSS ?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Outras formas: Todos colaboraram com a divulgação de cartazes em locais públicos, avisos nos cultos religiosos, em escolas e no auto-falante da igreja
matriz. 

POSTO DE COLETA

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

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Será disponibilizado pela prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será disponibilizado pela prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será disponibilizado pela prefeitura
Segurança: o local disponibilizado atenderá a este critério

TREINAMENTO DAS EQUIPES



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

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

Espaço Físico: Os membros se colocaram a disposição para ajudar o IBGE, em que na época do treinamento as providências serão tomadas

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Ao se falar do treinamento alguns questionamentos foram levantados a respeito do critério adotado pelo IBGE para considerar uma pessoa como morador do
município já que Belmiro Braga tem muitos sítios e fazendas nos quais as pessoas só vem no final de semana. Foi esclarecido pela presidente que os
moradores de Juiz de Fora que passam os finais de semana em Belmiro serão contados em Juiz de Fora, apenas os domicílios, caracterizado pelo IBGE
como uso ocasional, serão contados em Belmiro Braga. Foi ressaltado pela senhora Fernanda que no treinamento este critérios são bem reforçados aos
recenseadores para que fiquem bem claros e que além disso, este trabalho será constantemente supervisionado pelo ACM. E que os membros encontrando
alguma irregularidade poderão solicitar uma reunião da comissão para apuração dos fatos.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não estiveram presentes o senhor Jardel de Souza, senhora Adriana M. Ferreira, senhora Paula Helena Nascimento, senhor Marco Antônio P. Rodrigues,
senhor Manoel D. Nunes.

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.


