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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Fevereiro de 2010, às 10:00, no Plenário da Câmara Municipal, do município, ITACARAMBI, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Marcílio Matos Costa representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Ana ®gela de Alkmin - Instituto Estadual de Florestas
Araci Pereira dos Santos Neri - Secretaria Municipal de Educa?
Jesuino Alves Lopes - Funda? IBGE
Jos?arlos Mendes da Silva - IMA
Jos?uiz da Silva - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itacarambi
Maria Izabel Ferreira dos Anjos - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos H?icos
Paulo Roberto Ferreira de Souza - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Rosane Ferreira Campos - C?ra Municipal
Rudimar Barbosa - Prefeitura Municipal de Itacarambi

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 ITACARAMBI 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 da CMGE fez uma esplanação dos assuntos tratados na reunião anterior, confirmando o encerramento dos trabalhos da Base Territorial. A
seguir esclareceu todas as dúvidas com relação aos limites entre Itacarambi e São João das Missões,na Aldeia Peruaçu, ressaltando que a divisa nessa
localidade é determinada por marco, eliminando dessa forma, qualquer tipo de dúvida. Relativamente às localidades de Várzea Grande, Brejo Santana, Vila
Florentina, Fabião II, Remanso e Riachão Pajeú, o Presidente da CMGE esclareceu que todas as localidades citadas não atendem aos critérios para
isolamento em setor, exceto Vila Florentina. Foram prestados todos os esclarecimentos sobre o PSS. 

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: Colocação de anúncios nas rádios comunitárias.
Apoio de líderes local: Todos os presentes se comprometeram a divulgar o PSS nas suas instituições.
Outras formas: Distribuição de panfletos e anúncios em 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: Já foi disponibilizado pela Prefeitura Municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será também cedido pela Prefeitura Municipal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A Prefeitura Municipal disponibilizará telefone e INTERNET.
Segurança: Como a sala a ser utilizada é dentro da Prefeitura, a segurança é total.

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: Será disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será utilizado o da escola a ser cedida.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Também será utilizado o da escola onde for realizado o treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluidos novos membros conforme cadastro e para a próxima reunião, os participantes sugerem que seja convidado um representante da EMATER.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Durante a reunião foram apresentados à Comissão Municipal de Geografia, o ACR da Subárea de Manga, o ACM e os ACS que serão contratados para
trabalhar no município. No uso da palavra, o Prefeito Municipal, Sr. Rudimar Barbosa afirmou que durante a realização do Censo 2010 será oferecido pela
Prefeitura todo o apoio logístico que estiver ao seu alcance, relembrando inclusive o tempo em que trabalhou como Supervisor no Censo de 1991. O Prefeito
questionou também se ainda há tempo de incluir um novo Perímetro Urbano para a cidade de Itacarambi. Todos os presentes se prontificaram a divulgar o
PSS e colaborar na conscientização da população.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
EMATER.

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.


