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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:30, no Prefeitura Municipal, do município, DURANDÉ, 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:

EDINEI MOISES BARBOSA - PREFEITURA MUNICIPAL
EUNICE TAVARES DA SILVA COLOMBO - PREFEITURA MUNICIPAL
GRACILIANO MOREIRA  G NUNES - PREFEITURA MUNICIPAL
JOELSON LUIZ DUTRA DOS REIS - EMATER
JOSE ELIAS RODRIGUES PEREIRA - CAMARA MUNICIPAL
LAURO JOAQUIM SIMAO - PREFEITURA MUNICIPAL
NARLY PEREIRA DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
RICARDO HUEBRA DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
ROSANGELA DE FATIMA GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL
VALDIR CESAR EMERICK - 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 DURANDÉ 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 Presidsente detalhou sobre a malha setorial do municipio, explicando que o IBGE comecou a trabalhar esta malha em 2008 e que hoje ela esta concluida.
Informou tambem que o IBGE disponibilizara o arquivo das vias urbanas georeferenciadas.

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 ou intermunicipais ou regionais
Apoio de líderes local: Instituicoes religiosas, e lideres comunitarios
Outras formas: Servico de alto falante, propagana volante, e associacao de bairros

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 informado que o posto de coleta sera no local onde funciona o almoxarifado da prefeitura.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sera mobiliado com mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O posto tera linha telefonica e internet
Segurança: O imovel tera toda seguranca para os equipamentos e 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: Ja esta sendo estudado o local.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala sera mobiliada com mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A sala tera linha telefonica e ponto de internet

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente afirmou que na ultima reuniao da CMGE vai ser apresentado o resultado preliminar do Censo.O Prefeito alegou que houve erros nos censos
anteriores.O Presidsente explicou que cada recenseador portara um equipamento com GPS,comum sistema de localizacao,  que nao deixara o recenseador
invadir as divisas de outros setores,  explicando tambem que existem parametros para acompanhar a coleta atraves de meios digitais. O Prefeito contestou
uma divisa de Durande com o municipio de Martins Soares, alegando que existem cerca de 50 casas que sao contadas para Martins Soares. Ficou
esclarecido que o orgao responsavel por duvidas sobre divisas municipais e o IGA, e que o IBGE cumpre a legislacao que esta em vigor.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Tamiris Nunes de Oliveira e Juliana Dias Lopes nao compareceram em funcao de atividades de trabalho, mas foram representadas.

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.


