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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no Salão Vermelho, do município, UBÁ, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Antônio Felippe representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

ALDEIR AUGUSTO FERRAZ  - PREFEITURA MUNICIPAL 
ALEXANDRO LUIZ DA CUNHA RODRIGUES - SEA/CREA
ANT?IO MONTEZZI - Motezzi Corretora
DARCI ROBERTI - Emater-Ub?
EDVALDO BAIÏ ALBINO - Prefeitura Municipal de Ub?
FILLIPE TAMIOZZO PEREIRA TORRES - Funda? Municipal Iranilda Ribeiro dos Santos
FLORINDA ROZELI DAVID DA COSTA  - SIND UTE
FRANCISCO ŽGELO GARCIA DA SILVA  - ACIUB`- ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL 
FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO  - PREFEITURA MUNICIPAL 
HELIANE MARTINS DE SOUZA HILRIO - Sindicato intermunicpal das ind?ias mobili?as de ub?
HEMET?IO DIAS CARNEIRO  - PR?RIO 
JOÏ VAZ DA ROCHA  - FEMAC 
JOSE DO CARMO DE ARAUJO  - FUNDA?O SBARRETO 
JOSE GOMES DE LANES  - PREFEITURA MUNICIPAL 
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA VALENTE - Emater-MG
MARIA LUCIA COELHO DE ANDRADE - Empresa municipal de habita? e bem estar
SAMUEL GAZOLLA 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 UBÁ 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.
A base territorial de Ubá não foi dada como concluída, pois o perímetro urbano foi ampliado.

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: sim
Apoio de líderes local: sim

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?



Apresentação Oral
Vídeo

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Disse que a CMGE já havia sido instalada na 1ª reunião e, que o momento agora era de
preparação da infraestrutura para a realização do senso 2010. Enfatizou que haverá situação em que necessitaremos de muito apoio dos membros da
CMGE. Salientou que Ubá é o segundo centro industrial da Zona da Mata, atrás somente de Juíz de Fora. Disse que Ubá está crescendo e que sua
população está próxima dos 100.000 habitantes. Destacou que, além dos ubaenses esperarem ansiosamente ?Ubá? atingir os 100.000 habitantes. O
município conquista  alguns direitos, como por exemplo: a instalação de mais um cartório de registro, restaurante popular, etc. Portanto, fazer o censo 2010,
em Ubá, vai exigir de todos nós, uma atenção/dedicação maior, pois a responsabilidade aumenta, já que Ubá está perto dos 100.000 habitantes. Falou da
montagem dos postos de coleta, equipes de pessoal temporário, processos seletivos, treinamentos dos mensalistas e recenseadores. Disse que, tão logo o
pessoal temporário sejam contratados, eles serão apresentados a CMGE, sendo muito importante que os membros da comissão expressem aos contratados,
os seus desejos/anseios e reforcem a importância do trabalho a ser executados por eles. Solicitou a CMGE, um local para instalar o posto de coleta. O Sr.
Prefeito, presente na reunião, acenou positivo, ao pedido  do IBGE e, ficou acertado que o secretário de planejamento iria cuidar deste assunto. Solicitou aos
novos membros que preenchessem o formulário ?cadastro de membros?. Informou que a ata será disponibilizada na internet. Perguntou se havia algum
esclarecimento sobre algum assunto da 1ª reunião e também desta, esclareceu todas as dividas. Novamente agradeceu a presença de todos e deu a reunião
por encerrada. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


