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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 11 dias do mês de Dezembro de 2009, às 10:00, no BIBLIOTECA MUNICIPAL, do município, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, Estado MG, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) DELMIR SILVA REIS representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

DELMIR SILVA REIS - IBGE
Edgar Silva de Souza - ASSOCIA?O DOS PRODUTORES RURAIS
Geraldo Assis Araujo Queiroz - Secret?a de Infraestrutura
Jo?Batista Couto Araujo - EMATER-MG
JOAO BRAGA - PREFEITURA
JOAO LAGES FLORESTA - POSTO AGROPECUARIO
JOSE ROGERTO ANGELO PASSOS - COOPERATIVA AGROPECUARIA 
Maria Vanderl?de Aguiar - Secretaria Municipal de Agricultura
SILVANA ROMANO CUNHA - 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 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 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 da Comissão fez um breve relato sobre a reunião anterior, inclusive esclarecendo como o IBGE realiza o Censo Demográfico e algumas
questões técnicas, que foram solicitados pelos membros, esclarecendo inclusive o conceito utilizado para definir quem é morador no domicílio. Em relação à
Base Territorial foi informado que os trabalhos de planejamento e execução realizado na Agência do IBGE, já estão concluídos, e estão sendo concluídos os
trabalhos da Supervisão da BT.

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: Será feita a divulgação na rádio comunitária.
Apoio de líderes local: Todos os membros se comprometeram em realizar a divulgação, inclusive buscando o apoio de outros lideres que estavam presentes
Outras formas: Os membros se propuseram fazer a divulgação através de outros meios, como cartazes e folders. 

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: A Prefeitura se comprometeu disponibilizar o espaço onde irá funcionar a sede da Subárea e o posto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O mobiliário que será utilizado pertence ao IBGE.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A representante da Prefeitura asumiu o compromisso de disponibilizar internet à rádio. 
Segurança: A sala onde irá funcionar a sede da Subárea dispõe de condições de segurança.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Não. Por quê?
.

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 Prefeitura irá providenciar o espaço com as condições adequadas para o treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O espaço já irá dispor do mobiliário e a prefeitura irá ceder o data-show.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
   Foram incluídos novos membros e o presidente da Comissão propôs que sejam comvidados representantes da Secretaria de Educação e da Secretaria de
Assistência Social.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram apresentados os questionários Básico e da amostra do Censo/2010, e foi comentado o percentual da amostra que será aplicado em 20% dos
domicílios do município.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria de Saúde e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

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.


