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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 26 dias do mês de Fevereiro de 2010, às 14:00, no Gabinete do Prefeito Municipal, do município, MATIAS CARDOSO, 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:

Alveni Sena Alencar - Programa de Sa?da Fam?a
Anfr?o Coelho Filho - Prefeitura Municipal
Ant? Nunes da Fonseca - Associa? Comunit?a dos Produtores de Laged?
Arnaldo Martins da Silva - C?ra Municipal de Matias Cardoso
Charmeson Pereira dos Santos - Escola Municipal Argemiro de Souza Filho
Iris Aparecida Ribeiro - Prefeitura Municipal
Jos?usto da Silva - Secretaria Municipal de Agicultura
Jos?eri Ferreira da Silva - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos H?icos
J? Fagundes de Menezes - Centro de Sa?
Luzeni Nunes Ferreira Nascimento - Secretaria Municipal de Educa?
Maria Aparecida Boa dos Santos - Centro Municipal de Educa? Infantil
Maria da Concei? Dourado - Escola Municipal rea Rural
Milton Barbosa Lima - Escola Municipal Barreiro II
Noeme da Silva Pereira - Associa? Rio Verde de Minas 
Osmar Jos?ibeiro - Escola Municipal Jo?Pereira da Costa
S?o Tim? Pereira - Prefeitura Municipal de Matias Cardoso
Sebastiana Ribeiro dos Santos - Escola Municipal Princesa Isabel
Tania Beatriz Oliveira Dur? Leite - N?o de Vigil?ia Sanit?a
V?a Almeida Soares - 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 MATIAS CARDOSO 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 sr. Secretário Municipal de Administração Sávio Timóteo Pereira fez a abertura da reunião, falando da sua finalidade e fazendo a apresentação do
Presidente da CMGE que no uso da palavra, falou da finalização dos trabalhos da BT, reiterando a pergunta se havia alguma dúvida com relação às divisas
intermunicipais do município de Matias Cardoso,tendo todos concordado de que não há pendências, sendo que apenas um dos presentes quis saber do
limite interdistrital entre Matias Cardoso e Rio Verde de Minas, recebendo a informação que o satisfez. A seguir o Presidente da CMGE fez a apresentação
do ACM e dos dois ACSs aprovados no concurso e que serão contratados brevemente. 

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: Divulgação através das rádios comunitárias.
Apoio de líderes local: Sim, considerando que na reunião estiveram presentes muitos deles.
Outras formas: Divulgação nas escolas das comunidades rurais, através dos seus dirigentes.

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: Espaço já disponibilizado pela Prefeitura Municipal.



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Também será disponibilizado pela Prefeitura Municipal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Na sala a ser utilizada já existe o cabo para ligação à Banda Larga e telefone e fax poderão ser usados os da
Prefeitura..
Segurança: A segurança é total, pois a sala está localizada nas dependências da Prefeitura Municipal.

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: Poderá ser feito em escolas municipais do município.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será cedido pela escola onde for realizado o treinamento.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Também será disponibilizada pela entidade que ceder o espaço para o treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluidos novos membros, conforme cadastro. A sugestão é que se convide representantes das igrejas, FUNASA e EMATER

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente da CMGE respondeu algumas perguntas sobre os conceitos de domicílio e morador, ressaltando ainda a importância do Censo 2010 para o
município, lembrando ainda que no Censo 2007 e na Contagem da População, a Prefeitura Municipal de Matias Cardoso foi a que ofereceu o melhor apoio
logístico na região, esperando que isso volte a acontecer agora em 2010. O representante do Prefeito reafirmou que a Prefeitura Municipal continuará dando
a ajuda que estiver ao seu alcance.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
EMATER.

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.


