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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Dezembro de 2009, às 14:50, no Secretaria Municipal de  Educação, do município, PEDRO LEOPOLDO, Estado MG, foi realizada a
2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Warley Cézar de Lana Higino representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

ELAINE JESUS DINIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
REGINALDO ALVES SARAIVA - CAMARA MUNICIPAL

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 PEDRO LEOPOLDO 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.
Antes de iniciar a reunião, foi dito que a base territorial do município de Pedro Leopoldo, encontra-se fechada, e que esta ficou difividada em 79 setores,
sendo 35 no distrito sede, 08 no distrito de Dr. Lund, 05 no distrito de Fidalgo, 26 no distrito de Lagoa de Santo Antônio e 05 no distrito de Vera Cruz.

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: Uso de rádio e jornais de circulação municipal.
Apoio de líderes local: não se falou
Outras formas: Uso de faixas pelos bairros comunicando do processo seletivo.

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: Cessão do espaço.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cessão de mobiliário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não
Segurança: A mesma que a prefeitura dispõe.

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: Empréstimo do auditório da prefeitura e/ou sala de aula em escola municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Os que se encontrarem nestes estabelecimentos.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A reunião começou com a explicação do fechamento da Base Territorial, passou-se um vídeo institucional, abordou-se o comparecimento de poucos
membros da comissão ou ainda, pessoas que foram convidadas, mas assim como na primeira reunião nao compareceram. A senhora Elaine frisou que vinha
representando o chefe do executivo, e lá estava para levar as demandas. Diante disto, o representante do IBGE falou a respeito do término do contrato de
locação do imóvel em que está situada a agência do IBGE, e se haveria a possibilidade de uma transferência para outro local, de modo inclusive a abrigar o
próprio posto de coleta.Falou-se  também que durante o treinamento poderia se ceder lanche para os treinandos a recenseadores; pediu-se que a
administração agisse junto a empresa Unir para a liberação de transporte gratuito nos ônibus que circulam no município, durante o período de coleta
(agosto/2010 - dezembro/2010) para os recenseadores devidamente identificados. Frisou-se que o posto de coleta deverá ser cedido entre o período de
fevereiro/2010 a dezembro/2010. O presidente da câmara, falou que quando da inscrição do processo seletivo este pode ser divulgado na própria câmara ou
ainda no programa de rádio. A senhora Elaine disse que se necessitarmos de veículos e pessoas para acompanharem os recensseadores em áreas mais
difíceis que poderíamos contar com o auxílio da prefeitura e se necessário em áreas mais violentas pedisse a presença da guarda municipal. Outro assunto
que foi abordado é o número da população do município, o representante do IBGE disse que a previsão para 2009 e 59.064 habitantes, segundo publicação
do D.O.U de 14/08/2009. E ainda, que trabalharia para que encontrassemos ao menos este número nos trabalhos do censo em 2010. A senhora Elaine frisou
que no censo passado o município perdera um percentual no fundo de participação do município em razão do resultado da contagem não representar o que
era previsto, e que atingir novamente o coeficinte antigo traria benefícios ao município. Mais uma vez foi reforçado a necessidade de união dos poderes
públicos e da sociedade para a relização deste trabalho, inclusive para se alcançar a meta da previsão e que não ocorra o que houve no  passado. Ao
terminar a reunião a senhora Elaine disse que daria um retorno das demandas apresentadas pelo IBGE.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Impressa local e representantes da secretaria municipal de saúde.

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.


