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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no Sala de reuniões da SRE, do município, DIAMANTINA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Maria de Fátima Camargos Guimaraes representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Geraldo Dur? Pereira - Emater - MG
Jord?Bueno J?r - Pol?a Militar de Minas Gerais
Maria Helena Ara?Almeida - Superintend?ia Regional de Ensino
Rog?o Geraldo Pontes - Secretaria Municipal de Sa?
Sergio Luiz Nascimento - Secretaria Municipal de Educa?
Tarcizo Venino Ribeiro - R?o Cidade 104.9 FM

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 DIAMANTINA 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.
Esclareceu que a planta de Diamantina ainda não ficou pronta, porém as dos distritos, sim. Que os membros podem procurar o IBGEpara ve-las e a
crescentar sujestões. Que o Plano diretor ainda está em elaboração, dependendo do parecer das Associaçoes comunitárias e que a nova lei de perímetro
urbano não ficará pronta para o Censo 2010. Mas foi criado um setor rural de extensão urbana, no bairro de Maria Horminda, assim, após a coleta, teremos
dados deste setor.

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: O presidente da Rádio, disse que qualquer divulgação sobre o Censo pode procura-lo.
Apoio de líderes local: A SRE vai divulgar com apoio das diretoras das escolas, a EMATER nas sua área de atuação
Outras formas: A secretária de saúde, vai divulgar nas comunidades que atuam.

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: Não será necessário. A própria agência comporta o Posto de Coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Não será necessario, a agência tem mobiliário suficiente.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não será necessário.
Segurança: O representante do PMMG, 3º Batalhão assegurou a segurança para o Posto de coleta.

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: A SRE disponibilzou a sala de reuniões da Instituição para reuniões e treinamentos.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Mostrou como está sendo preparada a Base Territorial. E que a planta de Diamantina, está sendo feita por empresa terceirizada, e que a mesma só será
aceita, após aval do IBGE.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Prefeito Muncipal, Secretária de Assistência social, Presidente da Câmara Municipal, Supervisor Regional do IEF, Comandante do Corpo de Bombeiros,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Presidente da Associação Comercial de Diamantina.
Mandaram representantes: Secretaria Municipal de Saúde, Comandante do 3º BPMG.
Compareceram também Maria Lúcia Ramalho, da Secretaria Municipal de Ensino, Carolina Tângari Nascimento Burgarelli e Fabiana Angélica de Paula,
ambas  da Secretaria Municipal de Saúde .

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.


