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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no Agência do IBGE, do município, JOÃO MONLEVADE, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Marcelo Gomes Martins representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

D?ORA MIRANDA LIMA - ADEMON- AG?CIA DE DESENVOLVIMENTO E JOÏ MONLEVADE
?ICA VALADARES COTTA - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
FRANCISL?A REIS DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÏ MONLEVADE
LUC?JOS?DA FONSECA - C•ARA MUNICIPAL

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 JOÃO MONLEVADE 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 informou à Comissão a situação da Base Territorial do Município. O presidente explicou que uma empresa de roteamento foi contratada para
confeccionar o mapa de João Monlevade mas que, devido ao fato de que grande parte dos arruamentos foram desenhados deslocados da posição real,
como os membros puderam visualizar no mapa do município em extensão kml mostrado pelo presidente, a agência criticou este trabalho e a SBT do IBGE
está corrigindo essas. Foi relembrado o conceito de setor e, após isso, o presidente destacou a subdivisão de treze setores urbanos no distrito sede do
município. O presidente finalizou o assunto informando à Comissão que no Censo de 2010 o distrito sede do município estará dividido em noventa setores
urbanos e quatro setores rurais.

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: Spot em rádio, espaço em jornais.
Apoio de líderes local: Divulgação em entidades do município.
Outras formas: Divulgação nas escolas.

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: Cessão de uma sala para acomodar o Posto.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cessão de mesas, cadeiras, armários.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Cessão de linha telefônica e de internet.

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: Cessão de uma salas de aula para ocorrer o treinamento
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cessão de equipamentos para serem utilizados durante o treinamento
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Acesso à linha telefônica e internet do local do treinamento.



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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A Segunda Reunião Ordinária da CMGE em João Monlevade contou com a participação de dois novos membros. São eles o Sr. Lucí José da Fonseca,
representando a Câmara Municipal, e a Sra. Érica Valadares Cotta, representando o pólo da Universidade Aberta do Brasil no município. O presidente
explanou sobre a metodologia do IBGE aplicada ao Censo, como data de referência, domicílios fechados e recusa. O presidente falou que não há reunião
Ordinária da CMGE para ocorrer neste ano de 2009 mas que qualquer membro pode solicitar uma reunião extraordinária com os representantes do IBGE se
este membro ver necessidade. O presidente ratificou que em casos de dúvidas é ideal buscar junto à supervisão a solução, bem como a exigência do bom
trabalho. O presidente se colocou à disposição para sanar qualquer questão a qualquer momento.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
A Sra. Gisele Cristina Cota, representante da Secretaria Municipal de Saúde, não compareceu à reunião, não justificou a ausência junto à CMGE e também
não enviou representante. Os senhores José Rosário Coimbra e Eduardo José Quaresma, representante da Associação dos Municípios da Região do Médio
Piracicaba, não compareceram à reunião, não justificaram a ausência junto à CMGE e também não enviaram representante. A Sra. Gilmara Cotta Mendes,
representante da Secretaria Municipal de Educação, não compareceu à reunião, justificou a ausência junto à CMGE e foi representada pela Sra. Elizete
Silveira Stopa. O Sr. José Braga Paiva, representante da  Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de João Monlevade, não compareceu
à reunião, não justificou a ausência junto à CMGE e também não enviou representante.

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.


