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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Dezembro de 2009, às 14, no  Sede da Unidade Estadual do IBGE-MG, do município, BELO HORIZONTE, Estado MG, foi realizada a
2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Maria Antonia Esteves da Silva representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Angelica Machado Maia Ferrreti - Associa? Mineira de Munic?os
Antonio Jos?os Santos - Instituto de Geoci?ias Aplicadas -IGA
Gilcele Cristina Silva - Funda? Estadual de Meio Ambiente - FEAM
Lidiane Nery de Rezende Pimenta - SMURBE - Prefeitura de Belo Horizonte
Lincoln Pereira Nascimento - Conselho Comunit?o da Seguran?P?ca do Hipercentro de Belo Horizonte
Marcelo Eduardo Zanetti - Secretaria de Pol?cas Sociais da Prefeitura Municipal de BH
Maria Cristina de Mattos Almeida - Secretaria Municipal de Sa?
Maria Cristina F.Magalh? - URBEL- Cia Urbanizadora de Belo Horizonte
Maria de Lourdes Ramos da Cruz Chaves - Funda? Nacional de Sa?- FUNASA
Nadia Ant? Pinheiro Santos - Secretaria de Meio Ambiente
Sandra Mara Albuquerque Bossio - Centro pela Mobiliza? em Minas Gerais
S?io Dantas Magalh? - COPASA
Thelma Ellen Palhares - PRODABEL

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 BELO HORIZONTE 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.
Iniciando , a Senhora Maria Antonia Esteves da Silva, Chefe da UE-MG e  Presidente da CMGE de Belo Horizonte abriu   reunião , dando  boas-vindas a
todos os participantes e  solicitando  ao Senhor Humberto Campos Moreira, Gerente Técnico,  que fizesse as considerações sobre o trabalho da Base
Territorial. Esclareceu o Sr. Humberto que, sobre os acertos para implantação dos bairros, conforme ficou acordado na reunião inicial, foram feitos vários
ajustes pelas Agências. Foi apresentado o arquivo aos Representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, que constituíram um grupo para reavaliação. O grupo
solicitou a manutenção de todas as vilas, independente do quantitativo de domicílios e apresentou novas propostas para alguns limites de bairros. O material
foi avaliado pelas Agências e as solicitações aceitas. Foi destacado que a manutenção dos Bairros(vilas) com baixa densidade de domicílios não garante a
divulgação de dados para essas áreas.

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?
Apoio de líderes local: Todos os membros se dispuseram a colaborar pelos diferentes meios disponíveis em seus  respectivos Orgãos

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: Vários participantes se comprometeram de fazer levantamentos nos próprios Orgãos ou buscar alternativas em outras Instituições
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Foi levantada a questão de como ficaria o pagamento mensal das contas, se esta seria uma responsabilidade do
cedente ou cessionário. A Chefe da UE respondeu  que poderia ser negociada, registrando que o cedente, se possível, poderá, assumi-la.
Segurança: O assunto foi abordado, demonstrando ser uma preocupação de todos a segurança dos Postos de Coleta, que terão muitos equipamentos de
valor, como computadores, notebooks, pdas,etc.



TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Não. Por quê?
O assunto será tratado nas  reuniões próximas ao processo de treinamento do recenseador, uma vez que o treinamento dos mensalistas será ministrado em
polos.

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Não. Por quê?
O assunto será tratado na próxima reunião da CMGE de Belo Horizonte, mesmo assim as Instituições presentes se dispuseram  a colaborar no que for
possível. 

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram convidados os seguintes membros que farão parte da comissão de Belo Horizonte, daqui por diante:
Sr. Lincoln Pereira Nascimento - Conselho Comunitário Segurança Pública Hipercentro de BH.
Sra. Lidiane Nery de Rezende Pimenta - Prefeitura de Belo Horizonte
Sra. Maria Cristina de Mattos Almeida - Secretaria Municipal de Saúde de BH
Sr. Marcelo Eduardo Zanetti - Secretaria de Políticas Sociais da PBH
Em seguida, a Sra.Sandra Mara Albuquerque Bóssio , advogada, Rep. do  Centro pela Mobilização em Minas Gerais,  foi apresentada aos membros, pela
Sra Maria Antonia que abriu espaço para que ela informasse sobre as entidades que estava representando na reunião. A Sra. Sandra Bóssio, informou 
sobre o trabalho de conscientização, mobilização e engajamento de recursos humanos, em defesa dos recursos materiais e financeiros do Estado, que o
Centro pela Mobilização Nacional em MG, através do seu Programa MECAMOB, vem desenvolvendo desde 2006, quando foi criado . Um desses trabalhos é
o ESPASSO CONSEG, que é uma ação integrada que reúne Gestores Públicos, Profissionais das Áreas de Justiça e de Segurança Pública e Sociedade
Civil, para  construção de um trabalho de acompanhamento da implementação dos princípios e diretrizes aprovados na 1ª Conferência Nacional de
Segurança Pública que aconteceu em agos/2009 em Brasília. Relatou, também , sobre o trabalho do Coletivo de Entidades Negras do Estado de MG,
coordenado pela Sra. Dikota Djanganga, junto ao segmento de matriz africana, para que respondam corretamente ao Censo 2010, afirmando que, em todo o
Brasil, o Coletivo de Entidades Negras, está lançando a campanha "Quem é de Axé diz que é", e que, no Estado, já existe uma mobilização de integrantes da
Entidade para participarem das reuniões das Comissões  Municipais de Geografia e Estatística.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Prosseguindo os trabalhos, a Sra. Chefe da UE, Maria Antonia Esteves, ressaltou  novamente,  a importância das comissões como forma de conferir
legitimidade,transparência, participação, comprometimento, dentre outros, aos trabalhos do Censo 2010.Informou ainda, sobre o PSS dos mensalistas e que
em MG foram inscritos:44.500 candidatos, com um total de 12.460 faltosos.Já em Belo Horizonte, foram inscritos 4.842, com um total de 2.305 faltosos, uma
média considerada alta. Esclareceu, ainda, sobre as etapas e períodos de contratação, remuneração, além do PSS do recenseador que terá sua inscrição
aberta,  à partir de 22 de fev-2010 e solicitou a colaboração de todos os membros presentes, para divulgação do processo. Explicou, também,a Sra. Maria
Antonia, sobre  a Estrutura dos Postos de Coleta, que deverão se localizar em regiões bem servidas de transporte público, com boas condições de
segurança, para preservar o material e equipamentos a serem utilizados, meios de comunicação eficientes, que facilitem os contatos com Agência e as
equipes de recenseadores, condições de independência que possam garantir a confidencialidade dos documentos e relatórios, além de possuirem  boas
condições físicas para  instalação. Os membros se mostraram, vivamente, interessados em colaborar, no sentido de se conseguir locais adequados,
inclusive, fazendo contatos com outros Orgãos, Escolas, Polícia Militar, Universidades, etc para os treinamentos e Postos de Coleta. Nesse aspecto,  o Rep.
da Regional de Venda Nova, Sr. Farid Sales Carvalho,  ofereceu um espaço na Escola Vereador Antonio Meneses, Bairro Letícia, para funcionamento de  um
Posto de Coleta. Também o Sr. Lincoln Pereira Nascimento, Presidente do Conselho Comunitário do Hipercentro de BH. se prontificou a ajudar verificando
um local instalação de um Posto de Coleta.   A Sra. Maria Antonia, agradeceu e disse que todas as contribuições serão bem vindas, o que reforça o caráter
de colaboração e parceria das comissões, para a realização do Censo 2010.  

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Tribunal de Justiça do Estado de MG
Secretaria de Estado da Saúde de MG
Empresa de Correios e Telegráfos
IGC-UFMG
CEDEPLAR-UFMG
Participaram como representantes dos membros que não puderam comparecer os senhores(as)
Ronald Caetano Batista - Rep.da Sra. Thelma Palhares - PRODABEL
Rodrigo Ribas - Repres. da Sra. Nádia Antônia Pinheiro Santos - da SEMAP
Sr. Farid Sales Carvalho - Secretário Adjunto da Regional Venda Nova
 

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.


