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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 2 dias do mês de Dezembro de 2009, às 14:45, no Auditório do Centro de Formação do Professor, do município, JUIZ DE FORA, Estado MG, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Fernanda Rodrigues Gomes representante do IBGE,
com a presença dos seguintes membros:

ANA LUISA SILVA - TV PANORAMA
BARBARA PETERS ALMAS - SECRETARIA DE COMUNICA?O
ELIANE DE CASTRO FONSECA - CAMARA MUNICIPAL
ELIZABETH MACHADO - SECRETARIA DE SA?E 
H?IO COUTINHO TEIXEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
JANAINA SARA LAWAL - CENTRO DE PESQUISAS SOCIAIS UFJF
JOS?CARLOS DA SILVA PAES - AMAC
JOS?RENATO SANTANA - EMATER - MG
LECIR JACINTO BARBACOVI - CAMARA MUNICIPAL
LUCIANO STEHLING DOS SANTOS - SECRETARIA DE AGROPECURIA
LUIZ ANTONIO BELLETTI RODRIGUES - SECRETARIA DE EDUCA?O
MARCUS VINICIUS BARRA - 4ª REGIÏ DA POL?IA MILITAR
MARIA TEREZINHA BARRA MATTOS MARTINS - SECRETARIA DE SAUDE E ATEN?O PRIMRIA
MARISTELA SORAN? MIRANDA - CESAMA
NILO DE ARA?O CAMPOS - FUNDA?O CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE

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 JUIZ DE FORA 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.
Os trabalhos nos distritos(Rosário de Minas, Sarandira, Torreões),nas AUIs(Valadares, Caetés, Penido e Humaitá)e no povoado de Monte Verde estão
concluídos, e que em Sarandira por não haver imagem o trabalho foi feito através do tracking. Na localidade de Toledos já possui todas as características
para tornar um povoado e que a visita ao local já estava agendada para a próxima semana. Sobre os trabalhos na sede, está sendo firmado um convênio
com prefeitura, para que esta ceda seu mapa e sua imagem, pois no momento é o que tem de mais atual e de melhor qualidade. E este convênio passará
pela análise do conselho diretor do IBGE dia 04/12. Mas mesmo sem aprovação deste, os trabalhos em parceria já estão sendo realizado para que no prazo
estipulado o mapa do município esteja atualizado. 

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
Material Promocional

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: Divulgação nas rádios , nos jornais e sites locais
Apoio de líderes local: Divulgação nas associações rurais, nas escolas, nos estabelecimentos religiosos
Outras formas: Divulgação de cartazes em locais públicos, divulgação através dos professores, agentes de saúde, busdoor

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo
Material Promocional

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 dos locais que atendam as necessidades do IBGE, no caso 09 postos de coleta distribuidos no município
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será disponibilizado de acordo com os locais
Comunicação (telefone, banda larga, fax): será providenciado
Segurança: Está sendo como fator imprescindível na escolha do local

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo
Material Promocional

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 salas que atendam as necessidades do IBGE, provavelmente em escolas no treinamento de recenseadores, já que será realizado
no período de férias, julho.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): não será problemas, será disponibilizado de acordo com o local
Comunicação (telefone, banda larga, fax): os locais que serão disponibilizados já atenderão esta necessidade

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Sobre a  nova estrutura da base para o Censo 2010, pois em 2000 o município era dividido em 581 setores, sendo 568 urbanos e 13 rurais e agora para 2010
os setores urbanos estão sendo divididos e a previsão é de 675 setores e 13 ruraisA respeito do limite intermunicipal não há problemas, pois a lei está clara,
o que acontece que alguns municípios menores por darem assistências a localidades próximas a sua sede querem que estas sejam contadas para o
município. É o caso de Mato Virgem, com o município de Chácara, Varginha como o município de Ewbanck da Câmara, Joazal com o município de Matias
Barbosa mas de acordo com a lei todos serão contados para Juiz de Fora.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não estiveram presentes os representantes dos seguintes órgãos: Secretaria de Obras, Fórum, Secretaria de Governo, EMCASA, IMA, IBAMA, Secretaria de
Assistência Social, UFJE-coordenação de geografia, SAA, Rotary, SETTRA, Gabinete, Sindicato Rural, Tribuna de Minas. A Câmara Municipal e o IEF
justificaram a ausência

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.


