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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Novembro de 2009, às 13:00, no Biblioteca Pública, do município, ALVINÓPOLIS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Marcelo Gomes Martins representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

CARLOS ALEXANDRE CEZRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
ELIANA NARDY - PREFEITURA MUNICIPAL
JOS?MAURO DE FIGUEREDO - PAR?UIA NOSSA SENHORA DO ROSRIO
LEDES COTA - C•ARA MUNICIPAL DE ALVIN?OLIS
LEONARDO CESAR LEANDRO MADEIRA - CART?IO ELEITORAL
MARCELIO HENRIQUE PEREIRA COUTO - SECRETARIA DE EDUCA?O
MARCOS JOS?FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVIN?OLIS
MARIA DA CONCEI?O FERREIRA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALVIN?OLIS
SEVERINO LUIZ COSTA - EMATER-MG

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 ALVINÓPOLIS 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 presidente declarou finalizada as atividades de Base Territorial no município. Foi relembrado o conceito de setor e, após isso, o presidente destacou a
subdivisão de dois setores urbanos no distrito sede do município e a subdivisão de um outro setor urbano no distrito de Fonseca. O presidente finalizou o
assunto informando à Comissão que no Censo de 2010 o distrito sede do município estará dividido em dez setores urbanos e cinco setores rurais, o distrito
de Barretos estará dividido em um setor urbano e dois setores rurais, o distrito de Fonseca em três setores urbanos e quatro setores rurais, e o distrito de
Major Ezequiel em um setor urbano e dois setores rurais. 

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

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: Spot em rádio, espaço em jornais.
Apoio de líderes local: Divulgação em entidades do município e dos distritos.

POSTO DE COLETA

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

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Cessão de uma sala para acomodar o Posto.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cessão de mesas, cadeiras, armários.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Cessão de linha telefônica e de internet.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

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

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 uma salas de aula para ocorrer o treinamento



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cessão de equipamentos para serem utilizados durante o treinamento
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Acesso à linha telefônica e internet do local do treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
O presidente destacou novamente a importância de se ter uma Comissão bem articulada, abrangendo toda a comunidade, e perguntou aos membros se
alguém sugere a participação de algum outro representante. A Comissão sugeriu convidar o Sr. José Alves, do distrito de Fonseca, para auxiliar nas
atividades voltadas para a área rural do município. O presidente da Comissão se comprometeu a enviar Ofício convidando este senhor para a próxima
reunião.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A Segunda Reunião Ordinária da CMGE em Alvinópolis contou com a participação de dois novos membros. São eles o Sr. Marcelio, representando a
Secretaria de Educação, e a Sra. Eliana, representando a Prefeitura Municipal.O presidente citou que serão apresentados na próxima reunião desta
comissão os aprovados para os cargos de supervisão, ACM e ACS. O presidente explanou sobre a metodologia do IBGE aplicada ao Censo, como data de
referência, domicílios fechados e recusa. O presidente informou que, apesar de não haver reunião Ordinária da CMGE para ocorrer neste ano de 2009,
qualquer membro a qualquer tempo pode solicitar uma reunião extraordinária se este membro ver necessidade. O presidente ratificou que em casos de
dúvidas é ideal buscar junto à supervisão a solução, bem como a exigência do bom trabalho. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
O Sr. Geraldo Magela de Souza, representante da Associação Comercial e Industrial de Alvinópolis não compareceu à reunião, não justificou a ausência
junto à CMGE e também não enviou 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.


