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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 17 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:20, no GABINETE DO PREFEITO, do município, ARAPONGA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) HELIANA MARIA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

JOSE CARLOS DA SILVA - CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGA
ROSANE SANS MORAES - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEDENI MACEDO - SOCIEDADE ARAPONGUENSE
WALLISGTON JACOVINI ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
WANDERSON GON?LVES JACOVINE DE ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

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 ARAPONGA 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.
Tecemos alguns comentários, inclusive porque foi cadastrado um novo membro, mas concluimos que no municipio não existe conflito entre os municipios e
que o municipio de Araponga está dividido em 12 setores, sendo 4 urbanos e 8 rurais. Foi pedido também para que alertássemos os recenseadores ( por
ocasião da coleta), nas localidades Areia Branca e Bocaina, pois existe moradores próximos ás divisas.

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. A radio está para ser inaugurada, e com certeza irá ajudar na divulgação.
Apoio de líderes local: SIM. É de interesse dos membros ajudar na divulgação do PSS
Outras formas: SIM Pedidos para anuncios em intervalos da missas e cultos.

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, cedido pela Prefeitura. Foram apresentadoas as condições, local adequado para equipe de trabalho e que ofereça segurança para a
guarda de equipamentos.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim , cedido pela Prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim, cedido pela Prefeitura
Segurança: 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?



Espaço Físico: SIM. Haverá quando necessário cessão de espaço, mobiliário e telefone, por parte de escola quando estiver acontecendo treinamentos.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SIM
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi cadastrado um novo membro para compor a comissão do Municipio.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Basicamente falamos em Censo/2010. Esclarecido aos membros, sobre a não aceitação de domiciliuos fechados e discutido também, porque os dados do
IBGE diferem do levantamento dos agentes de saude, quando foi esclarecido, a respeito dos criterios que são adotados para a contagem.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Os membros que não compareceram, justificaram ausência, através de telefonemas e recados.

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.


