
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 15:45, no Câmara Municipal, do município, SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE, 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:

FBIO NOGUEIRA MACHADO - PREFEITURA MUINICIPAL
FAB?LA RODRIGUES CALDAS DINIZ MACHADO - ESCOLA DOUTOR MANOEL DE CARVALHO PRATA
JOS?ANT?IO ALVES - ...
JOS?CARLOS DE ALMEIDA LIMA - C?ra Municipal
LUCIANE ALVES DOS REIS - PREFEITURA MUNICIPAL
LUCIENE APARECIDA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - ...
MIZAEL LUIZ MARTINS - PREFEITURA
ROSA HELENA DE FARIA MACHADO - SECRETARIA DE ASSIST?CIA SOCIAL
SEBASTIÏ DE ALMEIDA LIMA - Prefeitura 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 SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE 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 com as imagens da sede e do distrito de São Sebastião do Barreado, e o tracking nos novos
loteamentos. A estrutura da base para o Censo 2010, 04 setores e 05 rurais. Foi ressaltado os rurais são complicados e de difícil acesso e que será
necessário o apoio e colaboração dos membros da CMGE. A respeito do limite intermunicipal não há problemas, pois os limites são bem definidos. Foi
informado pelo Sr José Carlos, que foi aprovada recentemente uma lei municipal que passa a localidade de Conceição para distrito. A presidente informou
que para Conceição se tornar um distrito é necessário que a lei passe pela Assembléia Legislativa e esta seja publicada no Diário Oficial. A atualização da BT
de Santa Bárbara do Monte Verde foi aprovada por todos os membros. 

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: carros de som
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 ressaltado o objetivo desta comissão, a importância da participação e da colaboração de todos os membros. Que uma das atribuições dos membros é
acompanhar os trabalhos tanto de preparação como da coleta para que possamos ter um censo de qualidade e transparente. E enfatizou a importância da
presença dos membros em todos as reuniões, afinal é um compromisso de parceria assumido.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não estiveram presentes o senhor Paulo Roberto F. Garcia, Extensionista da Emater; Luiz Antônio da Silva, da Prefeitura; Marina Campos, Coordenadora
Fiscal; Lucilene Paiva, Presidente da Câmara; Carlos Renato, Secretário de Agricultura

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.


