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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2009, às 10;00, no Câmara de Vereadores, do município, MEDEIROS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Teófilo Filho representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Alceu Carneiro de Melo - Prefeitura Municipal de Medeiros
Alminda Goulart de Campos Lopes - Prefeitura Municipal
Amauri da Silva - Prefeitura Municipal de Medeiros
H?io Jos?omaz - Prefeitura Municipal de Medeiros
Jaime Pires de Andrade - Prefeitura Municipal de Medeiros
Jos?os Reis Alves - C?ra Municipal de  Medeiros
Pedro do Socorro Domingos - C?ra Municipal de  Medeiros
Wanderlei Faria da Silva - C?ra Municipal de  Medeiros

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 MEDEIROS 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.
A comissão foi informada de que o trabalho de base territorial está concluído, inclusive com a definição dos setores rurais. Foi informada de que houve a
subdivisão do setor que contém a região Cervo/Pimenteira/Paiol Queimado, devido à extensão e dificuldade de cobertura. Explicou-se que o
georeferenciamento possibilitará apuração e desagregação dos dados censitários em microdados, através de melhorias e inovações no sistema de coleta do
Censo 2010. Será uma ferramenta poderosa para planejamento de políticas públicas.

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: Inexiste mídia local que possa ser utilizada. Está sendo constituída um rádio comunitária, ainda inativa.
Apoio de líderes local: Vereadores,  diretoras de escolas, líderes comunitários e líderes religiosos.
Outras formas: Impressos a serem distribuídos

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: Sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim. A conexão de internet é precária.
Segurança: Sim

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: Sim. Escolas municipais.



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Todos representantes, tanto do  executivo quanto do legislativo, demonstraram interesse em contribuir para que o trabalho seja exitoso e para que sua
participação assegure o devido espaço da sociedade no processo. Alceu Carneiro de Melo enfatizou o apoio para o transporte dos recenseadores
responsáveis pelos setores rurais. Pedro, presidente da câmara municipal, secundado pelos vereadores presentes, se colocou à disposição para contribuir
em tudo que for possível. Todos presentes demonstraram interesse em auxiliar na divulgação do Censo, especialmente na área rural. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Nada a registrar.

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.


