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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:00, no Gabinete do Prefeito, do município, JANAÚBA, 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:

Elton Freitas Menezes - Pol?a Militar de Minas Gerais
Jos?enedito Nunes Neto - Prefeitura Municipal 
Jos?uiz Nunes - Prefeitura Municipal
M?ia Magalh? Oliveira - Tribunal de Justi?de Minas Gerais 
Maria das Dores Campos de Paula - Escola Estadual Prefeito Maur?o Azevedo
Vivia Karlyanne dos Santos Melo Ganem - Instituto Estadual de Florestas

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 JANAÚBA 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 apresentado um resumo de todos os trabalhos realizados até o presente, mostrados os equipamentos, as ferramentas de gerenciamento da BT, os
mapas através do google earth. Foi esclarecido que os trabalhos de BT estão em fase de finalização; Que em Janaúba o mapa urbano está sendo preparado
por empresa contratada pelo IBGE; que foram feitos trackings de algumas sedes distritais, porque para estes não foram disponibilizadas imagens.

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: Em janaúba existem diversas emissoras de rádio; a CMGE vai procurá-las para divulgação do PSS
Apoio de líderes local: Solicitamos apoio para procurar as empresas para conseguir cartazes, faixas, etc.

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?
Janaúba necessita de uma estrutura maior, que as instituições não têm condições de atender.

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? 
Não. Por quê?
Em Janaúba somente a prefeitura tem condições de atender porque o número de treinandos é grande.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram comentados diversos assuntos: O Presidente alertou que o município de Janaúba sempre tem reclamado dos resultados dos censos, mas somente
após a publicação dos dados de população. Durante a realização da pesquisa a participação da municipalidade tem sido quase nula. O Prefeito assumiu o
compromisso de uma participação muito ativa da administração municipal em 2010. Comentamos muito sobre a possibilidade de os membros ajudarem o
IBGE na comunicação com a população, ajudando o IBGE na solução dos casos de domicílios fechados, domicílios em locais de difícil acesso, transporte
para os recenseadores na zona rural, ajuda no caso de recusas, etc.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
COPASA, EMATER, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO.

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.


