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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Dezembro de 2009, às 14:30, no Prefeitura Municipal, do município, IPUIÚNA, 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:

Helena Ansani Nogueira - Instituto Brasileiro de Geografia e Estat?ica
Jo?Batista de Souza Franco - Prefeitura Municipal de Ipui?
Marly Quit?a Ribeiro Santos - Prefeitura Municipal de Ipui?
Rodrigo Nogueira Infante - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
Ruth Torres - Prefeitura Municipal de Ipui?
Wagner de Souza - Prefeitura Municipal de Ipuiuna

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 IPUIÚNA 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.
Uma dúvida pendente, da reunião passada, se refere ao limite com o município de Santa Rita de Caldas. O representante do IBGE, Rodrigo Infante,
esclareceu que o Instituto, para efeitos de execução de suas pesquisas, especialmente nas Operações Censitárias, 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 . 

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?
Apoio de líderes local: Os membros da CMGE deste município comprometeram-se desde já a contribuir com a divulgação do PSS/Recenseador. Mas
esperam a 

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 / 073-2009 com as características do Posto de Coleta, solicitando à Prefeitura a cessão
do mesmo. Os membros da CMGE presentes adiantam que há imóveis que sinalizam a possibilidade desta cessão.

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:
Foram convidadas, a partir desta reunião, para compor esta Comissão, Marly Quitéria, Assessora Especial de Governo e Ruth Torres, Chefe do Setor de



Compras; ambas da Prefeitura Municipal. Helena Ansani Nogueira, agente de pesquisas e mapeamento do IBGE, participou desta reunião, em apoio ao
presidente, secretariando-a.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi apresentado aos membros da Comissão o croqui digital do aglomerado rural intitulado "Barreiro". O presidente esclareceu que o IBGE sabe da existência
do trâmite do projeto de transformação daquela localidade em distrito, mas, por falta de uma lei definitiva de perímetro e pelos prazos de preparação para o
Censo Demográfico 2010, foi realizado um perímetro para fins censitários, ratificado pelos membros desta Comissão. 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:
O prefeito Elder Cássio de Souza Oliva, Jequiléia Morais, Secretaria Municipal de Saúde e Lucileni Vieira de Souza, Secretária Municipal de Educação; 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.


