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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2009, às 17:00, no Prefeitura Municipal, do município, MANHUMIRIM, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Adelimárcio Leônidas Viana Gonçalves representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ALEXANDRE DE JESUS NASCIMENTO - CAMARA MUNICIPAL
ARNALDO DAMASCENO BREDER - PREFEITURA
ISAAC MALTA JUNIOR - PREFEITURA
MARILENE DA SILVA LEITE CARDOSO - PREFEITURA MUNICIPAL
RENATO ALBUQUERQUE - 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 MANHUMIRIM 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.
Foi informado a sua conclusao e tambem explicou a funcionalidade da digitacao. Foi explicado como foi realizada a composisao do mapa digital da area
urbana do municipio no programa GEOBASE, totalmente georeferenciado atraves de GPS. Os mapas digitalizados e arquivos serao disponibilizados para o
municipio apos o Censo 2010.

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: Radios locais , intermunicipais ou regionais
Apoio de líderes local: Instituicoes religiosas, e lideres comunitarios
Outras formas: associacoes de bairros, propaganda volante.

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: A CMGE informou que o posto de coleta sera na Prefeitura Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala sera dotada de mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A sala tera telefone, internet, fax
Segurança: Tera toda segurança para servidores e equipamentos

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: Ja esta sendo estudado o local.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala sera mobiliada com mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A sala tera linha telefonica e ponto de internet



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Secretarias de Saude e Assistencia Social, Sindicato dos Produtores Rurais, Rotary Club, Radio de Manhumirim, Assessoria de Imprensa da Prefeitura.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O vereador Alexandre disse ter conhecimento de familias que nao recenseadas em 2007. A Sra Marilene disse que seu domicilio nao foi recenseado em
2007. O representante  do IBGE Rafael disse que o IBGE tem parametros para acompanhar a coleta, e que, com toda certeza, seu domicilio foi contabilizado,
embora nao possa afirmar que os moradores foram encontrados.Mas, que mesmo assim, o municipio nao tomou qualquer prejuizo, pois e criterio do IBGE
atribuir a media de moradores do municipio aos domicilios que por ventura fiquem fechados.Foi encontrado um erro no historico do municipio onde a data de
fundacao do municipio esta incorreta. O representante do IBGE Rafael se comprometeu a corrigir referido erro. O procurador do municipui se comprometeu a
informar a Agencia do IBGE em Manhuacu a data e lei correta.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Julio Maria Horst, Sebastiao Tristao Ribeiro e Tarso Dutra Sanglard nao compareceram por compromissos de trabalho assumidos anteriormente.

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.


