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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:55, no Câmara Municipal , do município, CORONEL MURTA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Ernei Barbosa Silva representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Gilney Araujo Aguilar - C?ra Municipal
Jo?Nery da Silva - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Jos?arlos Barbosa Fonseca - Prefeitura Municipal
Lott Prates Murta - Prefeitura Municipal
Maurilio dos Santos Barbosa - Camara Municipal
Paulo Lucio Almeida Murta - Prefeitura Municipal
Ricardo Alves Frois - Emater
Robson Rocha Botelho - Cart? de Registro Civil

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 CORONEL MURTA 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.
Foram mostrados os mapas urbanos e rurais e os representantes municipais, principalmente, concordaram, que os  mesmos representam fidedignamente
sua área geográfica junto com seus
 limites. 

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: Divulgação em rádios locais.
Apoio de líderes local: Sindicatos, escolas e vias públicas .

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: Foi solicitado e a prefeitura  já  forneceu o endereço para o posto. 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura comprometeu-se a apoiar  a partir da contratação de pessoal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será analisado o valor das despesas para posterior informação se pode apoiar ou não.
Segurança: Foi informado que o imóvel concedido oferece segurança.

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: Procurar conseguir junto as escolas do município.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Procurar junto as escolas mesas e cadeiras.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Procurar conseguir junto a direção da escola a liberação de telefone e banda larga na ocasião do treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Representantes de Comunidades.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Usando  da palavra o Presidente agradeceu a todos pelo apoio recebido durante a divulgação do concurso do IBGE para o censo 2010 dando bons
resultados no numero de inscritos. Passou informações da ultima reunião, dizendo que durante  os trabalhos de divisão do  municipio em setores para o
censo, ficou assim formado: Na sede, 6 urbanos e 3 rurais e em Barra de Salinas, ficou com 1 setor urbano e 2 rurais, em Freire Cardoso, 1 setor urbano e 4
rurais.  Entregou aos participantes da ultima reunião, cópia da ata para conhecimento de todos. Esclareceu sobre   vagas dos diversos cargos do concurso a
ser realizado dia 13 de dezembro, e que o numero de inscritos foi muito bom. Usando da oportunidade o representante da EMATER perguntou se o município
teria prazo para questionar o resultado final do censo. Foi-lhe respondido que sim, mas nos esperávamos que não chegássemos a este termo, pois
entendemos que uma das funções da Comissão é procurar acompanhar o levantamento de campo através das comunidades, de suas relações junto a
associações e levantar se eles foram ou não recenseados trazer para as reuniões suas preocupações ou mesmo junto ao representante IBGE local. Falou
que a malha censitária será totalmente digitalizada, com levantamentos georreferenciados, dando maior fidedignidade em seus levantamentos. Em seguida
rodou o video sobre o censo a todos os presentes. O presidente, falou que já recebeu o indicativo do Prefeito cedendo o prédio sito a rua Rita Murta, 27 ?
bairro Itaporé  Coronel Murta, para instalação do Posto de Coleta. O presidente ainda entregou o folder,  o município e seu contexto a todos os participantes.
Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos pelas suas presenças e deu por encerrada a reunião e eu Dionel Novaes Miranda, servidor
do IBGE, SIAPE 770241, Secretario da reunião, lavrei a presente ata.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Aianne Carolina Pego Silva - Secretária Municipal de Saúde

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.


