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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 1 dias do mês de Dezembro de 2009, às 09:30, no sala de reuniões da Prefeitura Municipal, do município, JAPONVAR, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Marco Aurélio dos Santos representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

CSSIO EUSTQUIO GON?LVES - PREFEITURA MUNICIPAL - DIVISÏ DE RECEITAS
EDSON CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO - IMA
MARIA EUNICE SILVEIRA - EMATER
MIGUEL FERREIRA BRAGA - PREFEITURA

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 JAPONVAR 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.
Entendendo tudo o que foi dito na reunião anterior, os membros da comissão prometeram incondicional apoio aos trabalhos censitários com participações
efetivas em todas as etapas da operação censitária.

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: Os membros da comissão com o apoio da Prefeitura divulgarão o Processo Seletivo do Recenseador através de Rádio FM local e jornal de
circulação. 
Apoio de líderes local: sim
Outras formas: Promoverão palestras em escolas, divulgação em PSFs, principalmente na zona rural, com a participação de líderes comunitários e
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais. 

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: Prontamente arrumado pela Prefeitura Municipal que fornecerá toda infraestrutura para o bom funcionamento dos trabalhos como parte
mobiliária e linha telefônica garantindo segurança e autonomia de acesso. Funcionará na Rua Curitiba,119-A, Centro- Jap
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim
Segurança: O local do Posto de coleta garantirá segurança e autonomia para o desenvolvimento dos trabalhos censitários.

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: De qualquer forma o espaço físico está assegurado através de prédios públicos municipais ou estaduais como escolas, onde oferecem
estrutura tanto de mobiliário como de comunicação.Na época oportuna o assunto será tratado e resolvido pelos membr
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim



Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Não de alteração mas de inclusão. Como não poderia deixar de ser a EMATER, grande parceira do IBGE, foi convidada a participar da Comissão através de
sua funcionária Maria Eunice Silveira, inclusive, já participando desta reunião.
Foi incluído também como participante da comissão o Sr.Edson Carlos Ferreira do Nascimento, representante do IMA, chefe do escritório local.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
- Os membros da Comissão pedem que seja enviado com antecedência material de divulgação do Censo. 
- Assunto considerado importante e preocupante pelos membros da Comissão é o problema de limites entre os municípios de Japonvar e Lontra, surgido
após a revisão de limites, feitos pelo IGA, solicitado pelo Prefeito de Lontra. O presidente da comissão explicou detalhadamente que problemas de limites é
de competência do IGA e que o IBGE segue rigorosamente o que este órgão estabelece como sendo o limite, e constatada qualquer que seja alteração
transferirá o quantitativo da população de quem de direito for. O Presidente d Comissão mostrou os caminhos a serem seguidos principalmente ao membro
da comissão representante do Prefeito, dando-lhe nome do órgão que é o IGA endereço, bairro, telefone e cidade para que tome as providências que
julgarem necessárias.
- Outro assunto abordado que merece atenção são os trabalhadores que saem a partir do mês de maio e só voltam no final do ano. Vão para outras regiões
do estado ou mesmo até para outros estados como São Paulo:corte de cana e platio ou limpeza do café. São os trabalhadores SAZONAIS. É uma parcela
significativa da população que não pode ficar sem recensear. O assunto será devidamente tratado na época.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
-CÂMARA MUNICIPAL: VEREADOR ADEMARVANI FERREIRA DA SILVA
-PREFEITURA MUNICIPAL:EDSON DE PAULA SILVA
-PREFEITURA MUNICIPAL:JOSÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA
-PREFEITURA MUNICIPAL:VAGNER NAZARENO FELIZ 
-O vereador GERALDO FERREIRA DE SOUZA,da CÂMARA MUNICIPAL,não compareceu enviando representante: Cristiane Rodrigues Silva.

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.


