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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Fevereiro de 2010, às 17:00, no Plenário da Câmara Municipal, do município, JUVENÍLIA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Marcílio Matos Costa representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Adailton Nunes Penido - Pol?a Militar de Minas Gerais
Francisco Ferreira Marinho - C?ra Municipal 
Jesu? Alves Lopes - Funda?  IBGE
Maria de F?ma Pina - C?ra Municipal
Marlon Dourado Lima - C?ra Municipal de Juven?a
Valdirene Dourado Vieira - Comunidade Local

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 JUVENÍLIA 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 da CMGE fez alguns comentários da reunião anterior, informando que o trabalho de Base Territorial já foi concluido, reiterando a pergunta
sobre dúvidas nos limites intermunicipais, tendo os presentes concordado de que não há pendências.A seguir, atendendo solicitação do vereador Francisco
Ferreira Marinho explicou os conceitos de morador e domicílio, utilizados atualmente pelo IBGE.

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: Divulgação na rádio local e em carro de som.
Apoio de líderes local: Sim, principalmente dos líderes de associações comunitárias.
Outras formas: Divulgação no alto falante da Câmara Municipal.

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: Já disponibilizado pela Prefeitura Municipal, sendo o local central e com boa infra-estrutura.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Serão cedidos pela Prefeitura Municipal, conforme promessa do Chefe de Gabinete do Prefeito, todo o
mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será fornecida somente a INTERNET Banda Larga.
Segurança: O local é seguro, tendo uma porta de aço na frente.

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: Poderá ser utilizado o próprio local onde funcionará o Posto de Coleta ou o Plenário da Câmara Municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será cedido pela Prefeitura Municipal se for realizado no Posto de Coleta ou pela Câmara Municipal, se for



realizado lá.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Cedido por qualquer das instituições: Câmara Municipal ou Prefeitura Municipal.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluidos novos membros e a sugestão é que se convide para a próxima reunião representantes das Igrejas e Associações Comunitárias. 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
No decorrer da reunião, foram apresentados à CMGE, o ACR da Subárea de Manga e os duas pessoas aprovadas no PSS de ACM/ACS e que serão
contratadas brevemente. O aprovado Adailson Pina perguntou se não houver nenhum PNE inscrito, se a vaga passará para o grupo de ampla concorrência.
O Presidente da CMGE ficou de dar uma resposta, após consulta às pessoas responsáveis.  

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
EMATER. Apesar de terem sido convidados não só por email, como pessoalmente, através do Presidente da CMGE, nenhum dos representantes da
Prefeitura Municipal compareceu à reunião ou justificou a ausência. A cessão do espaço para o Posto de Coleta foi acertada diretamente com os
representantes do Prefeito Municipal, antes da reunião. O candidato aprovado para ACS, Adailson Pina, manifestou sua preocupação com a falta de
comprometimento do Poder Executivo nos Censos anteriores, pois trabalhou como recenseador em 2000 e 2007. Ele acredita e pede qua tal fato não se
repita.
Em tempo: o convite para os membros da CMGE de Juvenília foi feito através do email prefeitura@juvenília.mg.gov.br e enviado para o Sr. Anderson
Pacheco solicitando a ele que estendesse esse convite aos demais membros da CMGE. 

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.


