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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 20 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:00, no Prefeitura Municipal, do município, MATIPÓ, 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:

ANGELA MARIA TORRES - PREFEITURA MUNICIPAL
ELENA CELIA ALVES DE MOURA - SECRETARIA DE EDUCACAO
ELISABETH ANGELO SOARES - PREFEITURA MUNICIPAL
GILVAN RODRIGUES VIEIRA - CAMARA MUNICIPAL
GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - PREFEITURA MUNICIPAL
ILVA MAGESTE DA ROCHA PINHO - PREFEITURA MUNICIPAL
JENIANE GONCALVES SANTANA ALVES - PREFEITURA MUNICIPAL
LUANA MENDES SOUSA - PREFEITURA MUNICIPAL
RAFAEL HENRIQUE DOS REIS - PREFEITURA MUNICIPAL
RAMON DE MATOS RODRIGUES - 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 MATIPÓ 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 conclusao da base territorial e sua importancia.Foi passado a CMGE as divisoes de setores tanto rurais quanto urbanos.Foi explicado como
foi construido o mapa digital da sede e do distrito de Padre Fialho. Levou-se ao conhecimento dos membros de como se processara o trabalho dos
questionarios digitalizados, onde poderao obter dados com mais rapidez, adequados aos materiais e equipamentos que serao disponibilizados para os
trabalhos. Os mapas digitalizados 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
Apoio de líderes local: Instituicoes religiosas, e lideres comunitarios, associacao de moradores.
Outras formas: Propagandas volante e serviço de alto falante das igrejas e prefeitura.

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 se comprometeu a informar o local ate dia 30/11/09.
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: O imovel tera toda seguranca para os equipamentos e servidores.

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 procurando o local onde vai ser dado o  treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O loal tera mesas e cadeiras para os treinandos.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O imovel  tera telefone e internet.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Nenhum membro e/ou instituicao a ser convidado.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente informou que o recenseador ira trabalhar com o PDA, munido de GPS, ressalvando que havera com este sistema uma referencia de
localizacao, permitindo um trabalho mais seguro, onde evita-se exceder os limites de cada setOr.Foi reforcado que qualquer membro, em qualquer momento,
podera pedir uma reuniao extaordinaria com os representantes do IBGE. Salientou tambem que e com base na populacao levantanda pelo IBGE que se
formam os dados que compoem indices relativos a setores como educacao, saude, fundo de participacao, assistencia social, entre outros. Reforcou a
importancia do acompanhamento da coleta pela comissao. Explicou a metodologia para a coleta da pesquisa, explicando sobre a data da pesquisa e
domicilios fechados. Pediu aos representantes da prefeitura que fosse feita a atualizacao das placas de enderecos.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
O Sr Fabio Henrique Gardingo, Prefeito Municipal, nao compareceu por motivos de trabalho, sendo representado pela Sra Jeniane Goncalves.
O Sr Manoel Moreira Chaves nao pode comparecer por motivo de saude.
O Sr Ervando Goncalves de Oliveira foi representado pelo Sr Gilvan Rodrigues Vieira.
O Sr Dionathan dos Santos Gardingo Gomes nao compareceu e nao enviou representacao.

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.


