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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Outubro de 2009, às 11:00, no Secretaria de Educação, do município, BRUMADINHO, 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 BRASIL DE REZENDE - C•ARA MUNICIPAL 
ERNANE VICENTE PRADO PARREIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
JANICE LUZIA DIAS SOUSA - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCA?O
VALCIR CARLOS MARTINS - C•ARA DE VEREADORES
VŽIA FERREIRA DA FONSECA - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE ASSIST?CIA SOCIAL

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 BRUMADINHO 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.
Foram explicados novamente os objetivos da BT (Criação de setores, etc.). Foi respondido questionamento feito pela Comissão na reunião anterior sobre a
possibilidade de constituição de um setor em um acampamento de trabalhores sem-terra, o que não se deu pela insuficiência da quantidade de domicílios.
Foram esclarecidas também as situações das AUI's no município.

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: Os membros da CMGE se comprometeram a auxiliar na solicitação de espaço em uma rádio local
Apoio de líderes local: Os membros da CMGE se comprometeram a contactar líderes locais do município

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 Ernane se comprometeu a inteceder junto ao prefeito para auxiliar.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O membro da comissão Adriano intercederá junto ao prefeito para auxiliar.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O membro da comissão Adriano intercederá junto ao prefeito para auxiliar.
Segurança: O membro da comissão Adriano intercederá junto ao prefeito para auxiliar.

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: Foi informado que há um espaço na Secretaria de Educação que pode ser utilizado

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Janice L. D. Souza, membro da comissão, não pôde comparecer e enviou Maria das Graças Pereira (orgão: Sec. Educação/Cargo: Pres. Plano Decenal de
Educação) como sua representante.

O membro da comissão Ernane sugeriu um espaço para que o Posto de Coleta de Brumadinho seja implantado, este espaço fica localizado na área do
subsolo onde funcionam a Secretaria de Agricultura, os setores de pessoal e arrecadação.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Cátia Aparecida de Castro - Secretaria Municipal de Administração
Larissa Al. Firmino - Secretaria de Planejamento
Maria Inês A. F. Carvalho - Secretaria de Saúde
Gislene P. Zuza - Secretaria Municipal de Governo

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.


