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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 6 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:30, no Câmara Municipal, do município, SANTA RITA DE JACUTINGA, 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:

?IKA RAMOS JORGE - SECRETARIA DE SA?E
ISABELLE LANDIM MIRANDA - C•ARA MUNICIPAL
JADILSON T. DA SILVA - SINDICATO RURAL
JOSE GERALDO DA FONSECA - CAMARA MUNICIPAL
LELLIS GOMES ANDRADE - SECRETARIA DE EDUCA?O
MAURA LAUDELINA MARINHO QUINANI - PREFEITURA MUNICIPAL
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA - 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 SANTA RITA DE JACUTINGA 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 Base Territorial foi apresentado e foi ressaltado que as alterações encontradas no mapa urbano fornecido pelo senhor Luiz Fernando já podem
ser verificadas no mapa do IBGE. A estrutura da base do município de Santa Rita de Jacutinga é composta de 10 setores, sendo 05 urbanos e 05 rurais, mas
pensando na qualidade e na agilidade da coleta os setores urbanos foram divididos, ficando com 09 setores. Um fator que comprovou a atualização foi a
identificação de um loteamento que não estava no mapa de 2007 do IBGE, e que agora já consta no shape do município. Para comprovar foi mostrado
através do GEOBASE a imagem do município e do seu distrito Itaboca com todas suas camadas, uma a uma. Ficando então aprovada pelos membros a
atualização da BT de Santa Rita de Jacutinga. 

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 local
Apoio de líderes local: Divulgação nas associações rurais, nas escolas, nos estabelecimentos religiosos
Outras formas: Divulgação de cartazes em locais públicos,  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 providenciado pelos membros

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Convocar a Emater mais uma vez, e informar ao Deiler, extensionista, a importância da sua presença, já que a zona rural do município é muito complicada e
precisaremos de todo o apoio possível.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr Geraldo falou que há regiões complicadas e casas muito distantes uma das outras em que o recenseador terá que voltar várias vezes no local até
finalizar o setor. O Sr Jadilson informou que para todas essas localidades tem um ônibus que vem uma vez por semana e traz muitos moradores de lá. E que
a Emater, o Sindicato e os representantes dessas localidades estão no processo de criação de associações, o que facilitará sobremaneira o nosso trabalho
de divulgação. Outro ponto comentado foi a questão da desconfiança dos moradores da zona rural em responder certas perguntas, pois recentemente eles
os visitaram para atualizar o cadastro para o programa Luz para todos e ele encontrou muita dificuldade em obter dados reais e verdadeiros. Foi ressaltado
que a divulgação contará colaboração dos membros, é importante ter recenseadores da região, pois assim a abordagem e a receptividade será melhor e
mais tranqüila.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Paróquia Santa Rita de Cássia, Assessoria de Comunicação da Prefeitura, Secretária de Esporte, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Turismo,
Secretaria de Obras e Secretaria de Administração.

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.


