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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 20 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no Agencia de Desenvolvimento de Botelhos -ADESBOT, do município, BOTELHOS, Estado MG, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Donizetti Domingos representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Denilson Natal Goncalves - EMATER
Denise Costa Inez - Departamento Municipal de Saude
Giovana Cristina Fonseca - Departamento Municipal de Educacao
Jaqueline Alexandre Mioto - Secretaria Municipal de Governo
Jeferson Donizete Tavares Jacon - Departamento Municipal de Esporte, Lazer e Turismo
Leandro Jos?a Costa - Departamento Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente
Vicente Joaquim da Silva - Camara Municipal de Veradores

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 BOTELHOS 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.
Considerando que estavam presentes novos participantes, o presidente da CMGE explicou os objetivos e finalidade da CMGE e esclareceu dúvidas relativas
aos trabalhos do Censo Demográfico.
Com referencia a 1ª reunião da CMGE,novamente, apresentou os mapas que serão utilizados e perguntou aos participantes se havia algum questionamento
a ser feito. Os participantes responderam que não havia.

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: Divulgação em jornal  e rádio do municipio. 
Outras formas: Todos participantes se comprometeram a divulgar os processos seletivos em suas áreas de atuação e comunidade em geral

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: Prevista a cessão de uma sala nas dependencias da ADESBOT Agencia de Desenvolvimento Socio-econômico de Botelhos.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Serão providenciados na ocasião da utilização, tomando emprestado da Prefeitura e outros orgãos.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Poderá ser utilizada a estrutura da ADESBOT e/ou providenciar instalações conforme a necessidade.
Segurança: Não é necessário

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: Poderá ser improvisado em dependencias do Cine Teatro São José.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Serão providenciados, tomando por empréstimo junto a Prefeitura e outros orgãos locais.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Poderá ser utilizada a estrutura da ADESBOT.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
O presidente da CMGE informou aos participantes que os mesmos podem indicar outras pessoas para compor a CMGE. O Sr. vicente sugeriu a paticipação
de representantes de associações de moradores.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Como o foco principal é a coleta das informações pelos recenseadores, houve comentarios, conforme a seguir:
Leandro citou a grande dificuldade que o recenseador terá para encontrar os moradores nas residencias, principalmente, devido a época da pesquisa que
coincide com a colheita do café. Oportunidade em que familias inteiras se deslocam para a zona rural para trabalhar. O Presidente da CMGE explicou que os
recenseadores sairão a campo com o objetivo de coletar os dados de todas as pessoas e domicilios e que já são previstos os retornos aos domicilios até
encontrar os moradores.E ainda, que para conseguir exito os recenseadores serão orientados a trabalhar em periodos fora do horário comercial e em fins de
semana.
Denise, Diretora do Departamento Municipal de Saúde, apresentou uma sugestão de se trabalhar com o pessoal que atua no programa de erradicação da
dengue, pois o mesmo percorre todo o municipio. O presidente da CMGE explicou que as contratações serão por concurso público e que não existe a
possibilidade de se contratar pessoas que já possuem vinculo empregaticio com a Prefeitura, como é o caso. Mas que havendo um cadastro de residencias,
este pode servir como parametro de comparação para avaliar a cobertura censitaria.   
Denise perguntou sobre a possibilidade de utilizar os mapas do IBGE em suas atividades, o presidente da CMGE informou que os mapas de 2007 estão
disponiveis para dowload na página do IBGE.
Leandro, citou a grande influencia que tem os cidadãos botelhenses que imigraram para outros paises, como os Estados Unidos e que essa população está
retornando devido a crise econômica, principalmente, naquele pais e que com isto poderá haver aumento do número de habitantes.
O Sr. Vicente declarou que terá facilidade para avaliar os trabalhos na zona rural porque conhece todos moradores de alguns bairros.  
Jaqueline, Secretaria Municipal de Governo, na oportunidade, representando o Prefeito Municipal manifestou positivamente sobre a organização que está
sendo implementada para o Censo/2010 e se colocou a disposição para colaborar no que for possível para a realização do trabalho no municipio.
Em seguida, o Presidente da CMGE perguntou aos participantes se havia alguma colocação a ser feita ao que foi respondido que nada havia, agradeceu as
participações de todos e declarou encerrada a 2ª reunião da CMGE de Botelhos. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Nada a registrar.

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.


