
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 9:00, no sede da Câmara Municipal, do município, PEDRA DOURADA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) SÉRGIO MOURÃO RODRIGUES representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

FREDERICO FERRAZ DE FREITAS - EMATER-MG
MARIA APARECIDA JANETI DE ANDRADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
PAULO C?AR GUEDES DE MORAES - C•ARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
SANDRA APARECIDA TAVARES DE ALMEIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

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 PEDRA DOURADA 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.
Não.

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 ?
Não. Por quê?
Não foi abordado este assunto cuja ênfase será dada na próxima reunião desta CMGE.

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: Posto de Coleta a ser instalado na Praça Cristalino Aguiar, 20
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será cedido, também, o mobiliário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Da mesma forma do mobiliário, já existe no local linha telefônica e acesso à internet
Segurança: segurança garantida, pois funcionará em prédio onde se localiza a Prefeitura e a Câmara Municipal

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Não. Por quê?
Não houve abordagem sobre este assunto e também não houveram dúvidas a respeito do mesmo

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

Espaço Físico: Na reunião anterior já houve pronunciamento a este respeito e não houve nenhuma dificuldade para tal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Também não existe nenhuma dificuldades em se conseguir a cessão
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sobre comunicação, no treinamento, não houve abordagem do assunto

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Acréscimo de 1 membro, representanto a Emater-MG, escritório de Pedra Dourada: Sr. Porfírio de Souza Vieira.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Presidindo esta reunião, o repreentante do IBGE e Coordenador de Subárea de Carangola, Sérgio Mourão Rodrigues, declaraou-a por aberta e agradeceu a



presença de todos, pois isto visa uma atuação conjunta entre o IBGE e a sociedade local, para a transparência no campo da Geografia e das Estatísticas.
Enfatizou que os trabalhos da Base Territorial neste município foi dado por encerrado, esclarecendo e mostrando os limites dos perímetros urbano e rural,
que pela sua delimitação ficou dividido com dois setores urbanos e dois rurais. Foi citado os dados da Contagem da População de 2007, com 668 domicílios,
sendo feito este trabalho com 1 ACM e 1 Recenseador; Para o Censo 2010 tabalhará 1 ACM e 2 Recensedores. Aproveitando o ensejo foi solicitado o local
para instalação do Posto de Coleta Municipal, sendo prontamente atendido pela Sra. Sandra Aparecida Tavares de almeida, representante da Prefeitura
Municipal que informou que o Posto de Coleta poderá ser instalado na Praça Cristalino Aguiar, nº 20, no qual ficou estabelecido o perfeito funcionamento dos
fatores observados: disponibilidade de meios de comunicação, tais como telefonia fixa e acesso à internet, boas condições de segurança interna e externa,
tanto para a equipe quanto para a preservação do material e dos equipamentos do IBGE, boa iluminação, ventilação adequada e disponibilidade de
sanitários. O horário de funcionamento deverá ser compatível com o do IBGE, das 8 às 18h. Em seguida fez uma abordagem sobre o Processo Seletivo
Simplificado. Disse que o número de inscritos para a vaga de ACM foi de 7 pessoas e as provas serão realizadas no dia 13 de dezembro em Carangola. O sr.
Frederico Ferraz assume a palavra e pergunta que é o ponto mais alto e o mais baixo deste município, a fim de que possa relatar em laudos técnicos para
averbação de reservas legais, ficando a informação a ser prestada o mais breve possível. O sr. Porfírio fez a observação de que a Fazenda Santa Clara está
posicionada em sentido contrário ao Assentamento Pedro Paulo. Voltando com a palavra, o sr. Sérgio Mourão Rodrigues enfatizou que o sucesso deste
empreendimento, que é o Censo de 2010, depende consideravelmente de toda a população, pois somente com a integração de esforços dos diferentes
segmentos da sociedade é que será possível assegurar a qualidade da operação censitária. Não havendo nada mais a ser tratado foi dada por encerrada
esta reunião e, para constar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada após aprovação de todos os membros presentes.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Municipal de Saúde
Igreja Católica
Associação de Moradores do Pontal
Associação de Moradores de Pedro Paulo
Todas estas representações 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.


