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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 11 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:30, no Centro Cultural, do município, MATIAS BARBOSA, 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:

DUILIO MARTINS AGLIO J?IOR - Prefeitura Municipal
ELIZANDRA FERREIRA - Associa? de moradores do Joaral - AJAL
IVANA FERENZINI MARTINS - CENTRO COMUNITRIO DE MATIAS BARBOSA
JORGE NEDER PEREIRA - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA?O
LAERCIO CARNEVALI - Associa? de Bairro
LUIS CŽDIDO - Associa? dos moradores de Juazal
MARIA DAS DORES PACHECO SILVA - Casa esp?ta Caminho da Luz
MARIA GERALDA SOARES - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN? E DO ADOLESCENTE
RICARDO SARTINE FERNANDES DE OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
ROBERVAL TORRES DE ALMEIDA - REPRESENTANDO O JUIZ DE DIREITO DA COMARCA

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 MATIAS BARBOSA 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 trabalho da BT, conforme destacado na 1ª reunião neste município houve uma expansão do perímetro urbano,lei nº 886 de 26/10/2007, e o mapa do IBGE
já estava atualizado. A estrutura da BT para o Censo 2010 será de 24 setores urbanos e 04 rurais. Toda a atualização foi apresentada através do GEOBASE
mostrando a imagem do município e todas as camadas, uma a uma. Os mapas impressos com as devidas alterações. Foi questionado pela Sra. Elizandra, o
porquê de Joazal está fora do limite do município. A presidente informou que de acordo com a lei intermunicipal a comunidade de Joazal será contada para
Juiz de Fora, pois legalmente pertence a este município e que mesmo Matias Barbosa dando toda a assistência, o IBGE age de acordo com a lei, e que o
assunto deve ser resolvido entre as prefeituras, consultando o IGA para analisarem a possibilidade na alteração da lei. 

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
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 na rádio local e no site da prefeitura
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

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
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: Será disponibilizado pela prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será disponibilizado pela prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será disponibilizado pela prefeitura
Segurança: Não há problema no município, mas esta questão será analisada antes da indicação do local

TREINAMENTO DAS EQUIPES



2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
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
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será cedido pela prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): será analisado o local adequado para atender ao IBGE

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi comentado pela senhora Maria Geralda o caso de Cotegipe, um povoado que pertence uma parte a Matias Barbosa e outra a Simão Pereira, mas em
relação a este povoado a senhora Fernanda esclareceu que os limites são bem claros e que no trabalho de atualização os técnicos, inclusive a própria
presidente estiveram no local para tirar todas as dúvidas. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não estiveram presentes os seguintes membros: Wallace Martins Pombo ? Vice-diretor da E.M. Lucy de Castro Cabral; João Bosco M. da Silva ? Chefe da
Divisão de Projetos e Arquitetura; João Carlos M. Lara ? Coordenação da vigilância sanitária; Mauro Sérgio Mendes ? Secretária de saúde; Engrácia A. G.
dos Santos ? Chefe de gabinete do prefeito; Marileny de Souza Santos ? Coordenadora da pastoral da criança; Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro ?
Moradora do bairro soledade; Jacy Marçal Cândido ? Representante da associação do bairro nossa senhora da penha; Regina Célia Teixeira Gomes ?
Assistente social; Marcelo Vitorino da Silva ? Presidente da associação do bairro monte alegre

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.


