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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 19 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:00, no CÂMARA MUNICIPAL, do município, CONCEIÇÃO DA APARECIDA, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) RAPHAEL SANTOS RODRIGUES representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

CARLOS ALBERTO DE FARIA BORNELI JUNIOR - PREFEITURA MUNICIPAL
CARLOS ESTEVES DOS REIS - PREFEITURA MUNICIPAL
CRISTIANI MICHELE MACHADO TIB?CIO - PREFEITURA / SECRETARIA DE EDUCA?O
ITALMO MESQUITA - C•ARA MUNICIPAL
M?ICA DE CARVALHO MACHADO GOUTHIER DE VILHENA - PREFEITURA / SECRETARIA DE SA?E

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 CONCEIÇÃO DA APARECIDA 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 Coordenador de Área do IBGE, Sérgio Antônio do Amaral Resende, deu inicio a reunião lembrando de tópicos da reunião anterior, enfatizando que a Base
Territorial do município já encontra-se pronta e que não houve pendências levantadas pelos membros da CMGE. Apresentou o Coordenador da Subárea de
Carmo do Rio Claro, Raphael Santos Rodrigues, que presidirá, ora adiante, a presente Comissão. O Presidente apresentou-se, agradeceu a presença e a
acolhida dos membros.

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: O IBGE agradeceu a divulgação para a inscrição do PSS e solicitou a divulgação da data das provas, 13 de dezembro.
Apoio de líderes local: O Sr. Italmo Mesquita, Presidente da Câmara, solicitará aos vereadores que divulguem a data do concurso.

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 Representante do Sr. Prefeito, Secretário de Governo, solicitará cessão do espaço fisico.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Tanto o Secretário de Governo como os demais presentes irão se empenhar para conseguir o mobiliário
necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Como nos itens acima, será verificada a possibilidade de cessão destes equipamentos.
Segurança: Foi solicitado espaço fisíco em imóvel seguro e de preferência com vigilância.

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: A representante da Secretaria de Educação e o Presidente da Câmara prontificaram a ceder o espaço de treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será utilizado o pertencente a escola ou câmara.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será utilizado o pertencente a escola ou câmara.



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluídas as representantes da Secretaria da Educação e da Secretaria de Saúde, poderão ser incluidas outras pessoas como EMATER,
representantes de Povoados rurais, principalmente da Comunidade do Morro Cavado.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente solicitou ao Coordenador de Subárea que falasse sobre o número de inscritos para o PSS, com concurso a ser realizado em 13 de dezembro.
Foi distribuído o "folder" O MUNICÍPIO E SEU CONTEXTO, sobre o qual foram feitos vários comentários.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
O representante da EMATER não pode comparecer.

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.


