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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 1 dias do mês de Dezembro de 2009, às 15:00, no Câmara Municipal, do município, GUIRICEMA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Carlos Augusto  P. B. de Souza representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ANTONIO VAZ DE MELO  - PREFEITURA MUNICIPAL 
BRUNO SAMPAIO DE BATTISTI  - PREFEITURA MUNICIPAL 
EUZ?IA JOAQUINA PEREIRA - Prefeitura Municipal
JOÏ PAULO CIRIBELI  - PREFEITURA MUNICIPAL 
JOS?MRCIO FIDELIS - PM de Guiricema
L?IA DA SILVA CAPOBIANGO  - PREFEITURA MUNICIPAL 
PAULO ROBERTO RIBEIRO  - 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 GUIRICEMA 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 base territorial de Guiricema foi apresentada, sendo 17 setores, com 8 urbanos e 9 rurais e, como não havia nenhuma pendência, a BT foi dada como
concluída.

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?
Apoio de líderes local: sim

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

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

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



O presidente começou a reunião agradecendo a presença dos membros presentes. Informou-lhes que as provas para o processo seletivo simplificado ? Pss,
será no dia 13/12/09 em Visconde do Rio Branco. Bruno Sampaio e Euzébia Joaquina Pereira, disseram que Guiricema tem uma área rural extensa e que
muitos moradores próximos das divisas intermunicipais, muitas das vezes não sabem ao certo a qual município pertencem. O Presidente explicou que o
IBGE é fiel a legislação vigente e que os recenseadores são treinados para percorrer e recensear  todas as pessoas moradoras do município, assegurando
assim a qualidade da pesquisa. O Presidente lembrou a todos os presentes que as informações obtidas no censo 2010 irão permitir um maior conhecimento
da realidade do município e a planejar, com mais segurança as ações para o futuro de Guiricema. O Presidente se colocou a disposição dos membros da
CMGE, para responder alguma dúvida ou pergunta que eles tivessem. Como não houve, o presidente solicitou aos membros da Prefeitura um local para
instalação do posto de coleta, ao que foi prontamente atendido, e prometido todo apoio necessário aos trabalhos do censo 2010. Novamente o Presidente
agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª reunião da CMGE de Guiricema. 

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

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.


