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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Outubro de 2009, às 14:30, no Prefeitura Municipal, do município, BETIM, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Wellington Ricardo Estanislau Ribeiro representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ADRIANO ANT?IO RODRIGUES - PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM - GABINETE
ELDER LUIS DOS SANTOS COUTINHO - TRIBUNAL DE JUSTI?
LUCAS MOREIRA CAMPOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM - GEOPROCESSAMENTO
R?ULO ERNANE BATISTA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM - SECRETRIA MUNICIPAL DE SA?E
SANDRO LAUDARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
SAULO TIAGO SANTOS RODRIGUES MOTTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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 BETIM 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.
Foi explicado novamente os objetivos da BT (criação de setores, etc.). Todos os compromissos assumidos pela prefeitura na ultima reunião foram cumpridos.
Os membros da comissão Lucas e Sandro tem trabalhado em parceria com o IBGE no desenvolvimento da BT. Foi informado que houveram mudanças na
toponimia de algumas ruas de Betim e que até o ano de 2010 podem ser implantados mais dois loteamentos em Betim.
A partir do dia 02 de Novembro serão alterados todos os CEP's do município de Betim, devido a um trabalho feito pelo município em parceria com os
Correios. Este trabalho utilizou a mesma malha da criação das unidades de planejamento, que neste caso recebe a denominação de "Bairros para
Correspondência".

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: O membro da comissão Sandro tentará fazer contato com a rádio Liberdade;
Apoio de líderes local: Serão contatados todos os administradores regionais para ajudar na divulgação do PSS
Outras formas: Avisos nos sites da prefeitura; Divulgação do CENSO através dos agentes de endemia e do PSF

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: O membro da comissão Sandro Laudares ficou responsável por verificar esta solicitação;
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O membro da comissão Sandro Laudares ficou responsável por verificar esta solicitação;
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O membro da comissão Sandro Laudares ficou responsável por verificar esta solicitação;
Segurança: O membro da comissão Sandro Laudares ficou responsável por verificar esta solicitação;

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: Será verificado junto a Secretária de Educação e outros orgãos da prefeitura esta solicitação;
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será verificado junto a Secretária de Educação e outros orgãos da prefeitura esta solicitação;
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será verificado junto a Secretária de Educação e outros orgãos da prefeitura esta solicitação;

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
No que concerne a divulgação do PSS para os recenseadores foi informado que os oficiais de justiça e os responsáveis pela reunião do Orçamento
Participativo também podem contribuir na divulgação.

Estiveram presentes nesta reunião todas as servidores do IBGE que serão responsáveis pelo CENSO na cidade de Betim: Wellington Ricardo Estanislau
Ribeiro (Coordenador de Área), Gleidston Alis Mendes de Campos (Coordenador de Sub-Área), Pedro Eliezer Maia (Coordenador de Sub-área) e Rafael
Gomes Soares (Coordenador de Sub-Área)

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
A representante da Secretaria de Educação, Sra. Shirlei Siqueira Braga não compareceu a reunião.

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.


