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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:30, no UNIPAC, do município, MARTINS SOARES, 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:

EDMAR PEREIRA DE PAULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
EMERSON EMERICK DE SOUSA - CAMARA MUNICIPAL
JAILSON BRAZ VIANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
JORES NAZAR DUTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
RENATA KELLE ASSIS DUTRA - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 MARTINS SOARES 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 informou que a malha setorial do municipio esta concluida. Pediu uma melhor identificacao das ruas, inclusive colocando placas com nomes e
numeros nas ruas e casas. Foi apresentado aos membros da CMGE os dados constantes nos espelhos de setores.

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 ou intermunicipais
Apoio de líderes local: Associacoes de bairros, instituicoes religiosas
Outras formas: 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: Informaram que  sera na prefeitura municipal,no mesmo local onde funcionou o posto de coleta em 2007.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O imovel sera mobiliado com  mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O posto tera linha telefonica e internet
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: A CMGE ja esta providenciando 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:
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Associacao de Moradores de Bairros, Policia Militar.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi apresentada uma duvida acerca dos limites com o municipio de Durande pelo Sr Edmar, que foi sanada pelo presidente. O presidente disse que cada
recenseador ira trabalhar com um equipamento com GPS, que dificultara invasoes na area do municipio. Falou tambem que qualquer membro, a qualquer
momento, pode solicitar uma reuniao extraordinaria com os representantes do IBGE. Tambem informou que na ultima reuniao sera informada a populacao
preliminar.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Michelle da Silva Rodrigues e Ormezinda Antonia Moreira nao puderam comparecer e foram representadas pelo Sr Jores.
O Sr Fernando Almeida de Andrade, presidente da Camara Municipal, foi representado pelo Sr Emerson Emerick.
O representante do cartorio nao compareceu, em funcao do trabalho.

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.


