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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 19 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:00, no Câmara Municipal, do município, FELÍCIO DOS SANTOS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Maria de Fátima camargos Guimarães representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Ant? Ferreira dos Santos - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Aparecida F?ma Almeida - C?ra Municipal
Fabr?o Expedito Lopes Nascximento - Secretaria Municipal de Sa?
Fl?o Murta Tavares - C?ra Municipal
Heitor Alves Bispo - Prefeitura Municipal
Luiz Lopes do Nascimento - C?ra Municipal
Maria Jos?eloso - Secretaria Municipal de Sa?
Mateus de Lima Leite Soares - Prefeitura Municipal
Oleg?o Sabino Lopes - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Ricardo Jos?ocha - C?ra Municipal
Valdirene Maria Guimar? - C?ra Municipal

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 FELÍCIO DOS SANTOS 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.
Não houve comentários sobre a reunião anterior. Queriam apenas saber se houve muitos  candidatos  para o próximo PSS.
Quanto a Base Territorial estavam cientes de como foi elaborada, e que não tinham nada a  acrescentar na mesma. E que os mapas e as plantas  estavam a
disposição dos membros , na Agência do IBGE  em  Diamantina, e que poderiam ser consultados a qualquer momento para algumha verificação que
acharem necessária.

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: Será colocado na Rádio Comunitária, aviso do dia das inscrições e onde serão feitas as mesmas, e tod
Apoio de líderes local: Todos os membros disseram que vão empenhar na divulgação do PSS.
Outras formas: Os cartazes, que porventura sejam enviados para o município, serão  colados em pontos estratégicos.

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: A Prefeitura vai ceder o Espaço Físico
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Prefeitura vai ceder mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Tem a possibilidade de usar o telefone e Banda Larga da Prefeitura, porém não será exclusivo.
Segurança: A sala será com entrada somente de servidores do IBGE.

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: Poderá ser usada a Escola Estadual ou a sala do Sindicato dos  Trabalhadores Rurais.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Tanto a Escola como o Sindicato tem o mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Vão analisar a possibilidade de dispor destes equipamentos.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
O Presidene da Câmara convidou os vereadores para fazerem parte da Comissão, e contamos com a presença do Sr. Ricardo José Rocha,  Valdirene Maria
Guimarães, Aparecida Fátima Almeida e Flávio Murta Tavares.
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais convidou o seu secretário Olegário Sabino Lopes.
A Secretária Municipal de Saúde indicou o nutriconista Fabrício Expedito Lopes.  Todos  eles farão parte da Comissão Municipal  de Geografia e Estatística

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Gostaram muito do Projeto vamos contar, mas pediram para enviar o material didático em tempo hábil. Reclamaram que da última vez que teve este projeto,
o material chegou com atraso, quando já estava no fim do recesnseamento.
Foi mostrado os tipos de qustionáris que serão usados no censo, BÁSICO e AMOSTRA, a proporção de cada questionário, de acxordo com a população do
município.
O Senhor  Prefeto falou sobre o litígio que está tendo entre os municípios de Felício dos Santos e Rio Vermelho, e entre Felício dos Santos e Itamarandiba. 
Foi   esclarecido que o IBGE trabalha de acordo com  a Lei, e que as   pendências administrativas  devem  ser  resolvidas  entre as Prefeituras. O que o IBGE
pode fazer é  um setor para fins censitários da área em   litígio e assim ter a população desta área. Assim, quando resolvidda a  as  divergências  a
população irá para quem de direito.
O Senhor  Mateus de Lima Soares, Prefeito Municipal colocou -se a disposição no que for possível para a realização do Censo 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Os seguintes membros não compareceram à reunião: Maria  Aparecida dos Santos Rosa, Secretária Municipal de Educação e Messias Ferreira Guedes,
Fiscal de Rendas  da Prefeitura Municipal.

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.


