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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:45, no Biblioteca municipal, do município, SANTOS DUMONT, 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:

ALCILENE APARECIDA DA COSTA - Secretaria de educa?
CLAUDIO DE ALMEIDA - C?ra Municipal
DANIELA SCALDAFERRI FADEL - Ag?ia de desenvolvimento dde santos Dumont
EDSON CARVALHO DO NASCIMENTO - Secretaria Municipal de Finan?
FLVIO HENRIQUE RAMOS DE FARIA - C•ARA MUNICIPAL
GEOVANE JOS?VIEIRA MARTINS - PREFEITURA
JOS?FRANCISCO DIAS - PREFEITURA MUNICIPAL
LUIS GONZAGA SILVEIRA - ASSOCIA?O DE MORADORES DO BAIRRO C?REGO DO OURO
MARIA HELENA ALEXANDRE - Secret?a de Educa?
RICARDO AMADEU BOZA - PREFEITURA MUNICIPAL
SEBASTIÏ TORRES DE LIMA - FEDERA?O ASS COM SD

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 SANTOS DUMONT 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 no qual o município teve como base o tracking, nos 4 distritos(Conceição do Formoso, Dores do
Paraibuna, Mantiqueira e São João da Serra) e no aglomerado rural de Campo Alegre. Os trabalhos de Base nos distritos e no povoado já estão finalizados,
mas na sede do município ainda estão em andamento, com a conclusão agendada para final de dezembro. Sobre o limite intermunicipal, com o município de
Antônio Carlos, a presidente explicou que esteve presente no local e que analisando a lei e o mapa fica claro que a localidade de Cachoeirinha pertence ao
município de Santos Dumont e aproveitou para informar que técnicos do IBGE visitarão Cachoeirinha para fazer o tracking, pois segundo os critérios do
IBGE, esta localidade será uma área de apuração, aglomerado rural.

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 nas rádios , nos jornais e nos sites locais
Apoio de líderes local: Divulgação nas associações rurais, nas escolas, nos estabelecimentos relegiosos
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 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:
Ao descrever todos os critérios, o senhor Fábio relatou que a localidade de Patrimônio dos Paivas atende aos critérios descritos. A presidente se
comprometeu a visitar as duas localidades e analisar a situação e se eles atenderem aos critérios, o trabalho será realizado e apresentado na próxima
reunião com a finalização dos trabalhos da BT. A respeito do limite com Aracitaba. A presidente respondeu que não houve nenhuma alteração na lei, e que
mesmo o IGA tendo visitado o local e feito projeto de alteração do limite,mas os municípios não deram seguimento nos procedimentos necessários para a
mudança da lei. A nova estrutura da base para o Censo 2010, pois em 2007 o município era dividido em 63 setores, sendo 47 urbanos e 16 rurais e agora
para 2010 os setores urbanos foram divididos e teremos então 66 setores e 16 rurais.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não estiveram presentes o vice-prefeito, a secretária de finanças, a coordenadora do PSF, Presidente da Comunidade de Conceição do Formoso,
representantes da comunidade do Patrimônio dos Paivas, 4º Esquadrão da Cavalaria Mecanizada, representante do Conselho Municipal de Assistência
Social; a Secretária de educação, mas indicou a senhora Maria Helena como sua representante.

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.


