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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Dezembro de 2009, às 13:30, no Prefeitura Municipal, do município, IBITIÚRA DE MINAS, 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:

Amarin Israel da Silva - C?ra Municipal de Vereadores de Ibiti?de Minas
Eder Freitas - Prefeitura Municipal de Ibiti?de Minas
Helena Ansani Nogueira - Instituto Brasileiro de Geografia e Estat?ica
Jos?eolindo Alves - Prefeitura Municipal de Ibiti?de Minas
Luiz Ant? Achilles - Instituto Mineiro de Agropecu?a
Rodrigo Nogueira Infante - Instituto Brasileiro de Geografia e Estat?ica

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 IBITIÚRA DE MINAS 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.
Foi realizada a verificação em campo, da empresa Mineração Café, com o GPS conforme estabelecido na primeira reunião. O presidente confirmou a
informação constante naquela ata, que de fato a empresa está dentro do limite territorial do município. Explicou ainda que o Instituto segue os limites legais
em vigor, homologados pelo IGA, "Instituto de Geociências Aplicadas". E que, caso a administração municipal discorde da interpretação da lei definidora dos
limites, ou seja necessária uma verificação de precisão, que a questão seja encaminhada para o gestor responsável pela Divisão Político-Administrativa no
Estado, o IGA - Contatos do IGA: tel(31)3219-9409; email:faleconosco@iga.br . Porém, como esta questão não interfere diretamente no número de
habitantes, os membros concordaram que não há mais pendências de Base Territorial neste município.

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?
Espaço na mídia: Os membros tem bom trâmite com a rádio local e ofereceram-a para a divulgação do PSS/Recenseador, conforme já foi feito na divulgação
do PSS/Mensalistas com o apoio de Luiz Antônio Pio, vice-prefeito.
Apoio de líderes local: Os membros da CMGE deste município comprometeram-se desde já a contribuir com a divulgação do PSS/Recenseador.
Outras formas: Avisos (bilhetes) aos pais dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e nos estabelecimentos religiosos, nas celebrações.

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: Foi deixado ao prefeito o memorando AG 31.800.00 / 075-2009 com as características do Posto de Coleta, solicitando à Prefeitura a cessão
do mesmo. Os membros da CMGE presentes adiantaram que há imóveis que sinalizam a possibilidade desta cessão.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Os membros acreditam que nesta cessão, o local escolhido já possua comunicação.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Não. Por quê?
Porque ainda não há informação oficial dos pólos de treinamento, assim que houver os membros serão informados.

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Não. Por quê?



Porque, pela ausência do prefeito nesta reunião, ainda não foi feita esta verificação.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Eder Freitas, Contador da Prefeitura Municipal, integra esta Comissão a partir desta reunião. Helena Ansani Nogueira, agente de pesquisas e mapeamento
do IBGE, também participou desta reunião, em apoio ao presidente, secretariando-a.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Eder Freitas comentou que o município tem um elevado número de eleitores em comparação ao número de habitantes, mas que não espera um aumento
significativo de habitantes por haver uma migração considerável para as cidades vizinhas de maior porte. Luiz Antônio Achilles analisou que o fato do
município apresentar muitos domicílios de uso ocasional tem relação com esta migração, como também interfere no alto número de eleitores citado por Eder;
pois os munícipes migram porém não transferem o título, continuando a votar na cidade. Foi apresentado o aplicativo Geobase com a imagem do município,
e as diversas camadas editadas, tais como a de hidrografia e vias; demonstrando como foi realizado o trabalho de Base Territorial. Também foi relacionado
como o georreferenciamento irá propiciar a garantia da qualidade na captação dos dados em campo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Onofre Geraldo dos Reis, prefeito, Luiz Antônio Pio, vice-prefeito e Eliana Lopes Carlim, diretora do Ensino Fundamental; não puderam comparecer em
virtude de outros compromissos.

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.


