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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Dezembro de 2009, às 10:30, no Prefeitura Municipal, do município, CALDAS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Rodrigo Nogueira Infante representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

ADEMIR APARECIDA SOARES - Prefeitura Municipal de Caldas
ANDERSON ROCHA PATRICIO BALDUCCI - Prefeitura Municipal de Caldas
CAROLINA BRAGA TEIXEIRA FRANCO - Prefeitura Municipal de Caldas
HELENA ANSANI NOGUEIRA - Instituto Brasileiro de Geografia e Estat?ica
HUGO CAMACHO CLAROS JUNIOR - Prefeitura Municipal de Caldas
MARCOS ANTONIO MARCIO - Prefeitura Municipal de Caldas
RODRIGO NOGUEIRA INFANTE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
SAINT´CLAIR SIQUEIRA BELLINI - Prefeitura Municipal de Caldas

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 CALDAS 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.
O representante do IBGE, Rodrigo Infante, esclareceu que, mesmo não havendo questões referentes a limites municipais pendentes, ao IBGE não compete
nenhuma definição de limites, que o Instituto segue a Divisão Político-Administrativa no Estado, definida pelo IGA - Contatos do IGA: tel(31)3219-9409;
email:faleconosco@iga.br . Apresentou e deu por encerrada a Base Territorial do município, incorporando-se a mudança de perímetro urbano, as áreas
urbanas isoladas e distritos do município, além da aldeia indígena.

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?
Apoio de líderes local: Os membros da Comissão comprometem-se desde já a divulgar o PSS/Recenseador.

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 prefeito manifestou-se interessado em ceder o espaço, ele fará uma verificação de disponibilidade e comunicará as características assim
que o definir.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O prefeito Hugo disponibilizará a linha, porém, a princípio, deixou a cargo do IBGE as despesas referentes à
utilização.

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? 
Não. Por quê?
Porque ainda não foi feita esta verificação .

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
A Secretária Municipal de Educação, Andréa, não pode comparecer; porém enviou como sua representante a Assistente de Educação, Ademir Aparecida.
Pela Prefeitura Municipal, registra-se a participação do Secretário da Prefeitura, Saint´Clair, do vice-prefeito, Anderson, e de Carolina, Auxiliar Administrativo.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Ao prefeito foi deixado nesta ocasião o memorando sobre a solicitação da cessão do Posto de Coleta ao IBGE pela Prefeitura, de acordo com as
características e necessidades apresentadas oralmente nesta reunião e constantes no documento citado.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Emater e Câmara Municipal de Vereadores foram convidados mas não enviaram representantes. Por motivos de saúde, a Secretária Municipal de
Planejamento, Rita de Cássia, não pode comparecer. Deixamos registrado porém seu empenho no agendamento desta 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.


