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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 4 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:30, no sala da ADI(Agência de Desenvolvimento de Ipating, do município, IPATINGA, Estado MG, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Geraldo Mariano da Silva representante do IBGE, com
a presença dos seguintes membros:

®gela Maria Abreu Maia Torres Alves - Prefeitura Municipal de Ipatinga
®gela Maria Almeida Fraga Morais - Prefeitura Municipal de Ipatinga
Elisio Cacildo Vieira - Ag?ia de Desenvolvimento de Ipatinga
Gen?o Roberto Barreto - Usiminas
Jos?lias de Souza - Sindicato dos Metal?cos de Ipatinga

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 IPATINGA 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.
Ficou esclarecido que a estimativa populacional veiculada na mídia impressa(262.000 hab.) não condiz com a real estimativa para 2010 (244.508 hab.). Tal
estimativa foi divulgada um dia após a nossa primeira reunião, tal distorção foi mencionada nessa reunião, levando ainda em conta que a estimativa para o
censo 2010 nem foi assunto da primeira reunião.

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: Através de rádios locais, jornais impressos
Apoio de líderes local: Líderes comunitários
Outras formas: Escolas

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: Aluguel formalizado por empresa privada
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): apoio junto à Prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): através de aluguel temporário de linha
Segurança: aluguel de local com características seguras

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral

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

Espaço Físico: Escolas municipais
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): através de doação voluntária de móveis

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Após a divulgação dos dados relativos ao PSS(número de inscritos e concorrência), a reunião prosseguiu com discussões sobre a necessidade de ampla
divulgação do Censo 2010, para que todos recebam os recenseadores da forma mais amigável possível. Os representantes da CMGE se colocaram à inteira
disposição para ajudarem no que for preciso para que tal divulgação alcance a todos. Os representantes ligados com a área educacional pretendem fazer um
trabalho junto aos alunos, fazendo com que os mesmos sirvam de veículo de disseminação de tais trabalhos censitários junto aos pais e vizinhança.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
ACIAPI - o presidente da Associação não compareceu e nem se fez representar por outra pessoa.
A secretária da Prefeitura, Ângela Maria Abreu Maia Torres Alves, fez-se representar por Lindomar Andrade Oliveira, chefe de gabinete da Assistência social.

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.


