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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 17 dias do mês de Novembro de 2009, às 10, no Câmara Municipal, do município, GURINHATÃ, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Rahilda Prado de Faria representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

ABEL DE OLIVEIRA GOMES - CAMARA MUNICIPAL DE GURINHATA
CARLOS ROSADO MUNIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA
DIVINO GONCALVES PEREIRA JUNIOR - CAMARA MUNICIPAL DE GURINHATA
FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA
GILSON ANTONIO GUIMARAES - IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
GUSTAVO BORGES NETO - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE GURINHATA
JULIO CESAR DA SILVA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GURINHATA
LAYSE MELO GUIMARAES - SOCIEDADE CIVIL
MARCIAL REGES JORGE - LOJA MACONICA  
WENDER CARLOS DE OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA
WOLNEY BORGES DE FREITAS - SOCIEDADE 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 GURINHATÃ 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 servidor Marcos esclareceu que a atualização da Base Territorial será concluída até 31 de dezembro de 2009, dvendo ser convocada uma reunião
extraordinária no início de 2010 para apresentar à Comissão o resultado final dos trabalhos.

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?
Não. Por quê?
O assunto foi abordado na reunião anterior e as inscrições para o PSS já foram encerradas.

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.

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.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Também estavam presentes: os senhores Vanderli Rosado de Lima, vereador, Marco Antônio Xavier, vereador, e Nubes Paulo Batista, vereador,
representando a Câmara Municipal; o senhor Marcos Marinho de Medeiros e a senhorita Carolina dos Santos Camargos, servidores do IBGE, lotados na
Agência de Ituiutaba. A Presidente da Comissão informou os presentes que o total das inscrições para o PSS dos supervisores e ACM foi de 24,
representando uma média de 08 candidatos por vaga, e agradeceu o empenho de todos na divulgação. A senhorita Rahilda enfatizou a necessidade de se
definir o local do Posto de Coleta, explicando aos membros da Comisão em que consiste o trabalho da pré-coleta a ser realizado pelos supervisores. O
senhor Marcial disponibilizou uma sala no ímovel onde funciona o Departamento Municipal de Saúde,à Rua Cornélio Antônio Pereira, nº 104, para a
instalação do Posto, bem como cadeiras, mesas, telefone e conexão com a internet, convidando os representantes do IBGE a visitarem o local após a
reunião. A Presidente da CMGE questionou sobre a segurança do local e o sr. Marcial garantiu que o local é perfeitamente seguro para manter os
equipamentos necessários durante o Censo. Foi abordada também a questão do PSS para seleção dos recenseadores e os membros da Comissão
garantiram seu apoio na divulgação do mesmo, concordando com a senhorita Rahilda em que uso da propaganda volante é um meio que tem surtido bons
resultados. A representante do IBGE esclareceu sobre a identificação de supervisores e recenseadores, salientando que os orgãos responsáveis pela
segurança no Município serão avisados quando do início da pré-coleta e coleta. Foi exibido um vídeo institucional e, em seguida, o servidor Marcos informou
sobre o trabalho de atualização da Base Territorial, cujo término está previsto para 31 de dezembro de 2009, com a provável convocação de uma reunião
extraordinária no início de 2010. A Presidente da Comissão agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 11 horas e 20 minutos.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não puderam comparecer devido a compromissos de trabalho: Dinovan Severino Alves - representante do departamento municipal de saúde, Giovani Vidigal
Araújo - representante da EMATER, Maria Cecília Severino de Freitas - Prefeita Municipal de Gurinhatã, Wilson José Martins - da Casa do Campo, Suély
Maria da Silva - representante do Departamento Municipal de Educação. 
A representante do Assentamento São Gerônimo Pequeno, Luzinete Pereira Filha, justificou sua ausência por encontrar-se fora do Município, em viagem
para tratamento de saúde. A Polícia Militar do município foi convidada, contudo, não indicou ninguém para fazer parte da Comissão.

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.


