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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 17 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:30, no Câmara Municipal, do município, CHÁCARA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Fernanda Rodrigues Gomes representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

CRISTINA APARECIDA PINTO - C•ARA MUNICIPAL
FRANCISCO DOS SANTOS ALVIM - C•ARA MUNICIPAL
JONAYNE APARECIDA DUQUE DE FREITAS - SECRETARIA DE EDUCA?O
MARCELO GAMA - Prefeitura Municipal
MARCIA ANDREA DUQUE - PREFEITURA MUINICIPAL
PAULO CESAR FERNANDES - Prefeitura Municiapal de Ch?ra
RICARDO LUIS DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
VINICIUS HILTON DE OLIVEIRA - PREFEITURA MUINICIPAL

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 CHÁCARA 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.
Sobre o limite intermunicipal a presidente comentou sobre Mato Virgem, localidade essa que gerou discussão na primeira reunião. Mas foi reforçado que esta
localidade pertence a Juiz de Fora, a lei é bem clara e que então no censo 2010 a  população será contada para Juiz de Fora e não para Chácara, mesmo
este dando toda a assistência. A estrutura da BT de Chácara para o Censo 2010 que em 2007 possuía 06 setores, sendo 03 urbanos e 03 rurais, mas
pensando na qualidade e na agilidade da coleta os setores urbanos foram divididos, ficando com 04 setores urbanos com até 300 domicílios e 03 rurais com
até 200 conforme recomendado. Toda a atualização foi apresentada através do GEOBASE mostrando a imagem do município recebida há uma semana, o
tracking e todas as camadas, uma a uma. E os mapas impressos com as devidas alterações. Ficando assim todos os membros cientes da situação e
aprovando a atualização da BT de Chácara.

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
Material Promocional

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 no município de Juiz de Fora, repercute em Chácara, televisão e rádio
Apoio de líderes local: líderes de entidades de ensino, religiosa entre outros
Outras formas: divulgação de cartazes em locais públicos, divulgação através dos professores, agentes de saúde

POSTO DE COLETA

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

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Foi discutido pelos membros e este ficaram de fornecer o endereço do local apropriado para o IBGE no mês de dezembro.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será disponibilizado pela prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será disponibilizado pela prefeitura
Segurança: não há problema no município, mas esta questão será analisada antes da indicação do local

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 



Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Material Promocional

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

Espaço Físico: Em escolas sempre há alguma sala disponível que atenderá ao IBGE
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): será cedido pela prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): será providenciado 

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi ressaltado a importância da participação e da colaboração de todos os membros. Que uma das atribuições dos membros é acompanhar os trabalhos
tanto de preparação como da coleta para que possamos ter um censo de qualidade e transparente. Ressaltou a importância da presença dos membros em
todos as reuniões, afinal é um compromisso de parceria assumido

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi informado pelo senhor Vinícius que o local utilizado em 2007, uma sala na biblioteca ainda está disponível e atenderá as necessidades do IBGE sem
problemas.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não estiveram presentes os seguintes membros: José Henrique de Souza, Conceição Aparecida de Albuquerque, Luiz Alberto Duque, Bruno Almeida,
Luciana Azevedo, maria de Lourdes Evangelista, Jaqueline Parreira, Antônio Frazão, Marco Antônio Lousada, Geraldo Cesca, Edite pinto Duque, Maria
Aparecida Octaviano, Helton de Oliveira.

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.


