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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Fevereiro de 2010, às 15:00, no Gabinete do Prefeito Municipal, do município, MIRAVÂNIA, 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:

Elpidio Gomes Dourado - Prefeitura Municipal de Mirav?a/MG
Gilmar Santos Silva - Prefeitura Municipal de Mirav?a
Ivan Souza Mota - Prefeitura Municipal de Mirav?a
Jesuino Alves Lopes - Funda? IBGE
Laerson Pereira Oliveira - Prefeitura Municipal de Mirav?a
Leidiane Oliveira de Almeida  - Conselho Tutelar
Marcos Pereira de Souza - Associa? dos Produtores Rurais de Peri Peri
M?mo Ferreira de Souza - C?ra Municipal de Mirav?a
Osany Mota Silva - Prefeitura Municipal de Mirav?a

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 MIRAVÂNIA 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 da CMGE abriu a sessão falando da conclusão dos trabalhos da BT, respondendo todas as perguntas, ressaltando que a dúvida maior é com
relação à localidade de Panelinhas, na divisa com o município de Manga, dissipada, com as explicações do Presidente da CMGE.

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: Será feita divulgação em rádio comunitária.
Apoio de líderes local: De acordo com o compromisso assumido pelos presentes, serão acionados os líderes comunitários.
Outras formas: Distribuição de panfletos e divulgação através dos agentes de saúde dos PSFs.

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: Sala independente, localizada no Centro Administrativo e cedida pela Prefeitura Municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Todo o mobiliário necessário será também cedido pela Prefeitura Municipal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Já existe Banda Larga no local e o telefone e fax poderão ser utilizados os da Prefeitura Municipal que fica em
frente.
Segurança: A segurança é boa pois a sala fica localizada no Centro Administrativo.

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: O treinamento poderá ser realizado no próprio Posto de Coleta ou em Escolas Municipais da cidade.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será cedido pela Prefeitura Municipal se for no Posto de Coleta ou pelas escolas se for realizado lá.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Serão utilizados os do local onde for feito o treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Igrejas e líderes comunitários. Na atual comissão foram incluidos novos membros.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Durante a reunião foram apresentados à CMGE, o coordenador da Subárea de Manga, Jesuino Alves Lopes e a ACM aprovada no PSS e que será
contratada brevemente.
Sugestão do membro Marcos Ferreira de Souza: treinar bem o recenseador para que ele possa obter a melhor resposta, conscientizando antes o informante,
sobre a importância da qualidade dessa informação.

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


