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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 1 dias do mês de Outubro de 2009, às 9:00, no Prefeitura Municipal, do município, PARÁ DE MINAS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Maria Cristina de Almeida representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Celestino Alves Moreira da Silva - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Par?e Minas
Eduardo Palmieri Lage - Instituto Mineiro de Agropecu?a
Gustavo Melo Faria - Secretaria Municipal de Obras
Jos?eonardo Martins Pinto - Secretaria Municipal da Fazenda

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 PARÁ DE MINAS 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.
 A presidente perguntou  sobre a existência de dúvidas em relação a base territorial do município. Todos os participantes concordaram que as dúvidas foram
esclarecidas na reunião anterior. 
Foi informado que a localidade de Bom Jesus do Pará ainda não foi formalizada como distrito.
Gustavo informou que existe um mapa vetorizado disponível na prefeitura, porém está desatualizado (2000). 
A presidente lembrou que para o município ter  os bairros como área de divulgação é necessário a 
aprovação da lei de criação dos bairros. Gustavo confirmou a inexistência da lei de aprovando 100% dos bairros.

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

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 participantes se comprometeram a divulgar nas rádios locais e na TVI
Apoio de líderes local:  Foi sugerida a divulgação tanto do PSS como do Censo nos banners disponiveis nos  ônibus coletivos.
Outras formas: Foi sugerida a divulgação através de escolas, agentes  de saúde e junto às comunidades rurais.

POSTO DE COLETA

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

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Indefinido o local para o funcionamento dos postos de coleta.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

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

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: Não ficou definido o local para o treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Os representantes da prefeitura lembraram a falta de espaço físico em orgãos públicos do município,
Foi sugerido pelo Sr Leonardo, verificar a existência de vagas no terminal rodoviário, porém a presidente lembrou que as referidas salas não tem privacidade
e segurança, além de ser uma região de difícil acesso, pois os recenseadores necessitam de fazer as transmissões dos dados diariamente, além de dar a
carga nos setores a serem trabalhados.
 A representante da Secretaria de Educação, Elaine sugeriu verificar junto à Câmara Municipal a disponibilidade de uma sala com as características
necessárias.
Foram também sugeridas salas no prédio onde hoje funciona o Ipsemg e o INSS, porém tais salas necessitavam de confirmação do prefeito para sua
disponibilização. Foi sugerido também o prédio do Patronato, mas a presidente julgou ser um local de dificil acesso. Ao final a presidente solicitou aos
membros outras sugestões que atendessem melhor às características necessárias ao funcionamento do posto, ficando portanto, indefinido o local dos futuros
postos de coleta. A presidente enfatizou a importância da colaboração da CMGE nos PSS. Lembrou ainda a importância de um cadastro reserva para suprir
eventuais necessidades. 
A  Secretaria Municipal de Educação foi representada pela sra Elaine.
A servidora do IBGE Marilene Silva Gurgel Sampaio, participou da reunião, sendo apresentada pela presidente como Coordenadora de Subárea, tendo sido
designada como secretária.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Daniela Martins de Oliveira Brito     Secretaria Regional Educação           Analista Educacional
Eduardo Duarte Aguiar                    Prefeitura                          Assessor Topófrafo
Ercília Maria Faria              Secretária Regional Educação      Supervisora Regional
Geraldo da Silva Sabino     Câmara Municipal                          Presidente
Helvidio Duarte Aguiar        Autônomo                                      Engenheiro Agrimensor
Itamar José dos Santos      Emater                                           Extensionista Agropecuário
Joel Mendes Barbosa        Secretaria M Planejamento            Sec Planejamento/A. Jurídico
José Porfírio de Oliveira Filho      Prefeitura                              Prefeito
Maria Amália Arruda           Secretaria Municipal de Saúde       Secretária de Saúde 
Sônia Maria da Cruz           Forúm                                             Administradora do Fórum

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.


