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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 26 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:00, no Câmara Municipal, do município, BURITIZEIRO, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Paulo Cícero Borges Lopes representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Danniella Carvalho dos Santos - Prefeitura Municipal de Buritizeiro/MG
Diva Pereira da Rocha - Prefeitura Municipal de Buritizeiro/MG
Edilberto Souza Cavalcante - C?ra Municipal de Buritizeiro/MG
Hugo Almeida Murta Mendes - EMATER - MG
Leandro Gomes de Almeida - Secretaria de Agricultura de Buritizeiro/MG
Luc?o de Melo Marinho - Prefeitura Municipal de Buritizeiro/MG
Waldemir Jos?os Santos Neto - EMATER - MG

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 BURITIZEIRO 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.
Quanto às localidades indicadas na 1ª reunião da CMGE: PA 1º de Maio, Acampamento Canabrava, PA Santa Helena, PA São Pedro das Gaitas e PA São
Francisco não atendem aos critérios de setorização, por isso serão apenas identificados dentro do setor censitário. Quanto às áreas limítrofes entre
Pirapora-MG e Várzea da Palma-MG, informamos que ainda serão analisadas.

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: Divulgação na rádio.
Outras formas: Cartazes afixados em locais públicos.

POSTO DE COLETA

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

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Sala adequada com acesso independente.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas, cadeiras e estantes.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Banda larga e fax.
Segurança: A sala será segura.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

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

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



Espaço Físico: Salas e auditórios.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas, cadeiras e estantes.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Banda larga e fax.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Diretores de escolas e líderes religiosos.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Quanto ao telefone, a prefeitura não poderá ceder em virtude de adequação das despesas da administração municipal. 
Gostaríamos de fazer uma ressalva referente à ata da 1ª Reunião da CMGE. O IBGE não pode dar parecer sobre limites intermunicipais, o órgão
responsável por isto em Minas Gerais é o IGA.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Presidente da Câmara, Prefeito, Secretária de Educação, Secretária de Saúde, Secretário de Administração, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, SAAE,
Secretário de Serviços Urbanos, Vice-Prefeita.

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.


