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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2009, às 11:00, no Prefeitura Municipal, do município, CAPUTIRA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Adelimárcio Leônidas Viana Gonçalves representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

AMARILDO ALEXANDRE DE SOUZA - PREFEITURA MUNICIPAL
BRUNO DE OLIVEIRA ZOQBI - PREFEITURA MUNICIPAL
DENILSON MIRANDA AMORIM - PREFEITURA MUNICIPAL
DILCINEIA TASMO - PREFEITURA MUNICIPAL
IVAN RIBEIRO DE CARVALHO - PREFEITURA MUNICIPAL
JOSE JOAO RODRIGUES - PREFEITURA MUNICIPAL
JUSLEINE APARECIDA PEREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MARCIA CARMEM DE CARVALHO - PREFEITURA MUNICIPAL
MARTA LUCIA PEDROSO RODRIGUES - PREFEITURA MUNICIPAL
ORACI FERRAZ DINIZ - PREFEITURA MUNICIPAL
SEBASTIAO PEREIRA MAGESTE - PREFEITURA MUNICIPAL
SHARLENE LUCIA DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
SIDNEY LUIZ RODRIGUES BABARA - PREFEITURA MUNICIPAL
SILVANA TASSIANA SILVA REIS - SECRETARIA DE EDUCACAO
WALTER PEREIRA E JUNIOR - 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 CAPUTIRA 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.
Foi informado a conclusao da Base Territorial e explicado a funcionalidade da digitalizacao. Foi explicado como foi realizada a composicao do mapa digital da
sede e povoados de Bom Jesus do Galho, do Pirapetinga e Sao Caetano no programa GEOBASE, totalmente georeferenciados atraves de GPS. Os mapas
digitalizados e arquivos serao disponibilizados para o municipio apos o Censo 2010.

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: Radios locais
Apoio de líderes local: Instituicoes religiosas, lideres comunitarios, associacao de moradores.
Outras formas: Propaganda volante, serviço de alto falante das igrejas e prefeitura.

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: O Prefeito informou que o posto de coleta sera no predio da prefeitura, onde funcionava a antiga biblioteca.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): o imovel tera mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): a sala tera telefone, internet, fax
Segurança: a sala tera a segurança necessaria tanto para os equipamentos quanto para os servidores.

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: O Sr Bruno informou que o treinamento podera ser na Biblioteca Municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Biblioteca e mobiliada com mesas, cadeiras e estantes.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Tera telefone,internet, fax

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Camara dos vereadores, Secretario do Municipio, Conselho de Seguranca Publica e Presidente da Associacao dos Moradores Oton Viana Junior.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente informou que o IBGE tem seus parametros para acompanhar a coleta do Censo 2010, garantindo o resultado real do municipio, principalmente
do municipio  se tratar de uma area cafeeira. O ressenceador ira ao domicilio quantas vezes forem necessarias dentro do prazo da coleta.O Sr Bruno
perguntou como o membro da CMGE podera fiscalizar a coleta de dados,considerando que os mesmos nao podem presenciar a entrevista. O presidente
informou que temos um sistema que nos garante uma perfeita cobertura dos domicilios. Informou tambem que a qualquer momento os membros podem
solicitar uma reuniao com os coordenadores do censo.O presidente explicou tambem que o orgao responsavel para promover alteracoes nos limites do
municipio e o IGA, cabendo ao IBGE somente cumprir essas leis.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Amarildo Alexandre de Sousa participou da reuniao por quase todo o periodo, mas precisou ausentar-se no final, por isso nao assinou a ata.
Gilma Bifano,Jose Armando Souza, Livia Pereira, Targino Crispim de Souza nao compareceram e nao enviaram representacao.

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.


