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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Novembro de 2009, às 13:00, no Prefeitura Municipal, do município, ESTRELA DALVA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Sebastiao César Almeida Machado representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

Bernadete de F?ma Neves Brum - Secretaria Municipal de Sa?
F?ma Regina Pullig Almeida - C?ra dos Vereadores
Hasenclever Peres Vallad? - Prefeitura Municipal
Helder Lomba Aguiar - EE Jos?ittencourt de Souza
Maria da Concei? Brum - Centro Esp?ta Estudante da Verdade
Marta Pereira Antunes Carvalho - Secretaria Municipal de Assist?ia Social
Sezeli Rocha Vallad? - Secretaria Municipal de Educa?

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 ESTRELA DALVA 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 Presidente reportou-se a primeira reunião, quando a BT  já estava praticamente concluída e este alertou quanto a uma pequena expansão além do
perímetro urbano legal, ocasião em que ficou acertado que o IBGE acataria nova legislação até 30 de julho passado, momento em que o senhor Prefeito
observou que não foi de interesse da Prefeitura alterar a legislação por entender que isto não traria prejuízos ao município. Sem nenhuma contradição por
parte dos presentes entendeu-se como de boa qualidade e satisfatória para a execução do Censo 2010.

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?
Apoio de líderes local: Disseminação das informações na área de ação das instituições
Outras formas: Carro de som

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 senhor Prefeito disponibilizou no ato, em um bom endereço, espaço com as características necessárias.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Igualmente disponibilizado pelo Chefe do Executivo
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A prefeitura permitirá a utilização de sua internet para a transmissão de dados.
Segurança: O local é seguro

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? 
Não. Por quê?



O município não será sede de treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram aceitas como membros da CMGE:
Marta Pereira Antunes Carvalho e Bernadete de Fátima Neves Brum.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi questionado por membros da comissão o conceito de morador, para estudantes que estejam fora do município, o que foi esclarecido pelo presidente. O
senhor Prefeito pediu atenção para uma área que pertence ao município mas pode ser confundida como do distrito de Valão Quente, em Pirapetinga-MG,
pois teme que os moradores que lá residem não sejam recenseados para o município correto. O presidente afirmou que não há dúvidas quanto aos limites na
área apresentada.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Igreja Batista Jeruel.

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.


