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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 26 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:00, no Salão do Centro Vocacional Tecnológico-CVT, do município, JAÍBA, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Rogério Rodrigues da Silva representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

Adonias Felix Sobrinho - Secretaria Municipal de Agricultura
Carolino Lopes Guerra - Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar
Gustavo Braga de Castro - Prefeitura Municipal
Jailma Leane Barbosa Martins - ECT
Marlon Jos?eira Jardim - Secretaria Municipal de Educa?

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 JAÍBA 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 esclarecido que os trabalhos da BT estao em fase final/ o municipio esta dividido em setores de trabalho, para facilitar a execucao da coleta/ jaiba tinha em
2007 16 setores urbanos e 23 rurais e que em 2010 esse numro aumentara/ alguns setores sao distantes da sede, o que implicara grande necessidade de
apoio para o percurso

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: membros se comprometeram a ir as emissoras de radio solicitar divulgacao
Apoio de líderes local: lideres se comprometem a ir as empresas para conseguir cartazes e fgaixas de divulgação.

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?
Não. Por quê?
a maioria dos presentes representam entidades rurais, distantes, q nao possuem esses equipamentos

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: em caso de necessidade a camara municipal cede seu salao
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): no salao da camara ja existem mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): ficara por conta do ibge

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
representante secretario municipal de administração Gustavo Braga,afirmou que espera um aumento muito grande da população, por conta do apoio que
pretende dar ao trabalho do IBGE. O Presidente explicou que encontrar número tão alto de habitantes a mais que em 2007 é impossível, porque se houve
falhas, elas foram pequenas. Foi feita inclusive naquela época uma revisão, que encontrou baixo número de pessoas não recenseadas. Ele questionou
também o fato de não serem contados os trabalhadores vindos de fora a serviço das empresas instaladas no município. Foi explicado que os conceitos são
definidos através de acordos internacionais e estabelecidos para todo o país. Se o município perde alguma coisa de uma lado, ganha de outro, pois existe
número significativo de jovens que estudam em outras cidades e são recenseados como moradores de Jaíba. Existem também, trabalhadores que moram na
cidade e trabalham foram, e que são cotados para o município onde moram, e não onde trabalham.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
copasa, banco do brasil, secretaria municipal de agricultura, grh municipal, camara municipal, cartorio lima, jornal folha de jaiba, secretaria municipal de
saúde, ect, secretaria municipal de esportes, ee venceslau brás, ee zoé machado, ee professora clara menezes dias, ee timóteo lisboa guerra.

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.


