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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:20, no salão de reuniões da Câmara Municipal, do município, ITAÚNA, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Alberto Martins Pereira representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Adilson Nogueira de Oliveira - Emater-MG
Cl?io Gon?ves Soares  - CDE - Centro de Desenvolvimento Econ?o e social de Ita?
Elde Magalh? da Silva - SINDSERV
Hernando    Fernandes  Silva - Secretaria Municipal de Educa?
Luciana Ribeiro Guimar?  - TJMG F? de Ita?
M?o Sotelo Borges - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ita?e Itatiaiu?
Walter de Assis Costa - CEMIG
Wandick Robson Pincer - SAAE

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 ITAÚNA 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 feitos comentários sobre a reunião anterior e esclarecidas as dúvidas surgidas. O Sr. Presidente, se apresentou e deu as boas vindas aos novos
membros da Comissão e, por não terem participado da Reunião de Instalação, solicitou a leitura da Resolução 0008 de 04/05/2009, foram apresentados os
vídeos institucionais e em seguida teceu comentários sobre a importância de uma CMGE e também sobre várias etapas de trabalho que envolvem uma
operação censitária. O Sr. Presidente lembrou aos membros da comissão que os trabalhos de Base Territorial  são contínuos e podem ser tratados a
qualquer tempo, independente da fase dos trabalhos de coleta de dados. O Sr. Presidente teceu comentários sobre a utilização de PDA para a coleta de
dados e sua utilização pelo recenseador, que ele possui GPS embutido, facilitando a localização da área de trabalho, especialmente nos setores rurais.

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
Vídeo

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: Utilização das rádios locais.
Apoio de líderes local: A distribuição de panfletos pelos agentes comunitário de sáude e pelos alunos.
Outras formas: 1.utilizando as  instituições religiosas com distribuição de panfletos e solicitando aos padres e pastores que nos auxiliem nesta tarefa.

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: O Sr. Wandick assegurou que pode disponibilizar um espaço para instalação de um posto de coleta nas dependências do SAAE, dependendo
apenas de uma visita do Coordenador de Subárea para avaliação e aprovação.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala ja possui mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Possui meios de comunicação necessários.
Segurança: A sala oferece a segunaça necessária.

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: O Sr. Wandick disponibilizou um espaço adequado a ministrar treinamento aos recenseadores  nas dependências do SAAE.O Sr Cláudio
também disponibilizou o espaço de treinamento existente nas dependências do CDE, localizado à Rua Capitão Vicente, 129
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): As salas disponibilizadas conta com todo o mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): As salas disponibilizadas oferece todo a comunicação necessária.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Não foram tratados outros assuntos, comentários e sugestões.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Foram convidados e não compareceram os seguintes órgãos: Universidade de Itaúna, Sindicato dos Produtores Rurais de Itaúna, OAB/MG, e Secretaria
Municipal de Saúde.

O Sr. Ângelo Braz de Matos, representante da Prefeitura Municipal, não pode comparecer e justificou a ausência.

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.


