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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Novembro de 2009, às 12:00, no PREFEITURA MUNICIPAL, do município, JOÃO PINHEIRO, 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:

DERCILIO ANGELO LEÏ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÏ PINHEIRO
GASPAR SOBRINHO ESTEVES - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÏ PINHEIRO
MARCIO DE OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÏ PINHEIRO
MARLON BASILIO DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÏ PINHEIRO

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 JOÃO PINHEIRO 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 Presidente da CMGE, Marlice de Matos da Silva, informou aos participantes que os documentos e mapas do município serão concluidos em 31/01/2010.
Agradeceu a todos pelo empenho na divulgação o PSS para o pessoal administrativo, frisando que no inicio de 2010 acontecerá o processo seletivo para
recenseadores e que é preciso divulgar ainda mais, pois trata-se do pessoal que vão em busca dos dados é necessário formar uma equipe capaz de coletar
dados reais.

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 - CARRO 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.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A Sra. Presidente da CMGE Marlice de Matos da Silva, lembrou aos membros que como em censos anteriores, a comissão, visa facilitar a realização dos
censos, permitir o acompanhamento dos trabalhos no município e dar transparência à operação censitária. Marlice, informou que nas vilas (distritos) foram
criadas áreas de trabalho. O candidato concorrerá apenas com pessoas inscritas na área de trabalho na qual se inscreveu. O Sr. Gaspar Sobrinho Esteves
(Assessor de Gabinete) representante do Sr. Chefe do Executivo, acrescentou que a prefeitura contribuirá com apoio logístico, instalação do posto de coleta
e no que for necessário.(inclusive informou o endereço do Posto: Av. José Batista Franco, 1 - Centro - CEP 38770-000, instalações que a presidenteda
CMGS aprovou.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Sindicato dos Produtores Rurais, COPASA e Lions Clube.

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.


