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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Fevereiro de 2010, às 19:00, no Salão da Prefeitura Municipal de Manga, do município, MANGA, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Marcílio Matos Costa representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

Alessandra Le?Alencar - Centro de Refer?ia de Assist?ia Social
Elder Firmino de Souza Neto - EMATER-MG
Francisco Gon?ves - Sindicato dos Produtores Rurais de Manga
Gecely Fran?Mota  - Prefeitura Municipal de Manga
Geraldo da Paix?Sena - POL?IA MILITAR DE MINAS GERAIS
Goreth Nunes de S? - Secretaria Municipal de Educa?
Jesu? Alves Lopes - Funda? IBGE
Josu?on?ves da Silva  - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Leonardo Val?o Fran?Pinheiro - C?ra de Vereadores
Maria Nogueira de Souza  - Associa? Manguense de Apoio ao Menor
Raimundo Mendon?Sobrinho - Prefeito Municipal 
Tatiana Santos Martins - Secretaria Municipal de Sa?

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 MANGA 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 Presidente abriu a sessão falando da reunião anterior, respondendo aos questinamentos feitos. Com relação ao grupo Quilombolas não tem como registrar
a comunidade como povoado no MMDE pois trata-se de casas esparsas abrangendo uma grande localidade já identificada.Com referência a localidade de
Panelinhas, confirmado que a maior parte pertence ao município de Miravânia, conforme lei de delimitação entre os municípios, sendo também exposto pelo
presidente que qualquer dúvida que o recenseador tiver ele poderá acionar o dispositivo GPS do PDA. De acordo com a afirmação do presidente da
CMGE,na reunião anterior, não há dúvida também com relação ao limite de Manga com Juvenília, limite este determinado por espigão divisor de águas.

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: O PSS será divulgado nas rádios comunitárias da cidade de Manga.
Apoio de líderes local: Todos os membros presentes à reunião se comprometeram a apoiar a divulgação  do PSS, inclusive levando as informações para os
locais mais distantes do município.           
Outras formas: Colocação de cartazes em locais de maior acesso da população, divulgação nas escolas e distribuição de panfletos.

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 espaço físico já foi disponibilizado pela Prefeitura Municipal estando localizado em ponto central da cidade.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Todo mobiliário necessário à montagem do posto de coleta também será cedido pela Prefeitura Municipal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Ficou acertado com a senhora Gecely França Mota, representante do Prefeito Municipal, que será cedida linha
telefônica, com pagamento das contas pelo IBGE e internet com ônus para a Prefeitura Municipal.
Segurança: O local onde funcionará o Posto de Coleta conta com duas portas de aço na frente e a segurança é boa, considerando ainda que está no centro
da cidade.



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: Será cedido por escolas municipais.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Também cedido pelas escolas municipais.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Também com a participação das escolas municipais.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluídos os representantes da Polícia Militar, Secretaria Municipal de Educação, CAIC e PSF.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
No decorrer da reunião, houve manifestação muito positiva de todos os presentes no apoio à realização da operação Censo 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Civil.

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.


