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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 13 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:45, no Câmara Municipal, do município, RIO PRETO, 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:

ALINE NACARATT ROQUE - PREFEITURA MUNICIPAL
GILMARA MARIA DA CUNHA PAULA - PREFEITURA MUNICIPAL
NILVAN JOS?DA SILVA LEOCDIO - JORNAL AQUI - VALE DO RIO PRETO
RAQUEL OS?IO BARBOSA MACHADO - PREFEITURA - SECRETARIA DE SA?E
SEBASTIÏ MARCIANO REZENDE HON?IO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO
SOLENY DE FTIMA COUTINHO FERREIRA - ASSOCIA?O CULTURAL DE RIO PRETO
WLEYDE APARECIDA ALMEIDA KASCHER - PREFEITURA MUINICIPAL

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 RIO PRETO 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 foi apresentado através do GEOBASE,o tracking na sede e nas 07 AUIS ?áreas urbanas isoladas(Funil, Encruzilhada, Porto dos Índios,
São Luís, São Cristóvão, São Pedro, Santo Antônio). A estrutura da base para o Censo 2010, terá 18 setores urbanos e 03 rurais. A respeito do limite urbano,
foi confirmada a alteração, e o mapa do IBGE está de acordo com a lei vigente. Já em relação ao limite intermunicipal não há dúvidas, o que acontece
frequentemente é a questão da proximidade com o distrito de Parapeuna do município de Valença no qual a população acaba usufruindo de alguns
benefícios e assistências do município de Rio Preto. A atualização da BT de Rio Preto foi apresentada aos membros e estes ficaram cientes do trabalho e
aprovaram.

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 de Valença
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:

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não estiveram presentes a senhora Elba Hipólito-Secretaria de Assistência Social; Edmar W. B. Silva-prefeito; Flávio F. De Assis-Pároco; Fernando de
Oliveira-Emater; Adilson de Mello-vereador; José Maia-advogado; Irene Paiva-Chefe do Departamento Pessoal; Francisco Coutinho-Vereador;
Gabriel-Sindicato dos Produtores Rurais.

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.


