
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 09:00, no PREFEITURA MUNICIPAL, do município, GUIMARÂNIA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MARLICE DE MATOS DA SILVA representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

GERALDO EDSON ANTONIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA
KEILA HELENA COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARŽIA
LUCIA DE FTIMA ROSA OLIVEIRA - INICIATIVA PRIVADA
SEBASTIAO GON?LVES DA CUNHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA
VANDO JOS?DE FREITAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARŽIA

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 GUIMARÂNIA 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.
A Sra. Marlice de Matos da Silva, informou aos participantes que o mapas (digitais) e documentos da Base Territorial estão concluidos. Agradeceu pela
cooperação na divulgação do PSS para ACM e ACS, que no inicio de 2010 acontecerá o processo seletivo para recenseador e pediu que é bom intensificar a
divulgação, pois trata-se do pessoal que coletará os dados em campo. Os presentes concordaram que deve formar uma equipe qualificada.O senhor
Sebastião Gonçalves da Cunha , que representou o Prefeito, transmitiu o pedido de desculpas pelo não comparecimento do sr. prefeito à reunião, e disse
que este apoiará o IBGE no que for necessário durante os trabalhos do censo. 

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: SIM
Apoio de líderes local: SIM
Outras formas: SIM - CORRO DE SOM

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: SIM
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SIM
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM
Segurança: sim

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: SIM
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SIM



Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Houve alteração na composição dos membros da CMGS. Alguns cadastrados não puderam participar e houve o ingresso de novos.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Marlice a presidente da CMGS, lembrou aos participantes suas atribuições frisando a importância da contribuição da comissão para a realização do Censo
Demográfico 2010. Todos concordaram que uma pesquisa como o recenseamento geral todos devem dar a sua parcela de contribuição. Sr. Vando José de
Freitas, representante do prefeito municipal, disse que como em censos anteriores a prefeitura disponibilizará de local e infra-estrutura necessária para
instalaçao do posto de coleta e para treinamento, inclusive informando o endereço da futura instalação do posto de coleta situado à Rua Guimãrães, 280-
centro - CEP 38730-000. Este posto esta situado dentro do prédio da prefeitura, onde certamente terá seguraça garantida.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara de Vereadores 

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.


