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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Fevereiro de 2010, às 09:15, no Sala de Vídeo Conferência, do município, MONTALVÂNIA, 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:

Andr?Sena Ornelas - Prefeitura Municipal de Montalv?a
Anna Priscilla Villa Real Santana - Centro Vocacional Tecnol?o
Ant? Hor?o Salles - Prefeitura Municipal de Montalv?a
Cleber da Mota Pereira - EMATER
Eliana Moreira Fran? - Prefeitura Municipal de Montalv?a
Fernando Lima Abreu - Prefeitura Municipal
Henock Moraes de Oliveira - Igreja Batista
Jerry J?o Ferreira de Souza - C?ra Municipal de Montalv?a
Maria do Carmo Figueiredo Docha Ribeiro - Prefeitura Municipal
Maria Geralda Gon?ves Neves - Secretaria Municipal de Educa?
Maria Helena S. Santos - Igreja Cat?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 MONTALVÂNIA 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,José Marcilio falou da reunião anterior, mas como não havia dúvidas com relação à BT, ele fez um relato de algumas informações
sobre a realização do Censo 2010. Com relação aos limites intermunicipais e interdistritais, não há nenhuma pendência, tendo o presidente da CMGE
acrescentado que o trabalho da Base Territorial já foi concluído e alguma inconsistência que ainda existir será corrigida na Pré-Coleta.

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 divulgado na rádio local e no site da Prefeitura.
Apoio de líderes local: Divulgação através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, composto  de líderes comunitários do município.
Outras formas: Propaganda em veículo equipado com som.

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: Já disponibilizados pela Câmara Municipal e pela Prefeitura, mas a opção foi pelo espaço cedido pela Câmara Municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será fornecido pela Prefeitura Municipal conforme compromisso firmado nesta reunião.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Serão utilizados telefone, fax e banda larga da Câmara Municipal, conforme promessa do Sr. Jerry Jânio Ferreira
de Souza,  presidente da Instituição.
Segurança: O local escolhido dispõe de segurança total.

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 espaço físico será disponibilizado pelo Centro Vocacional Tecnológico.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala a ser cedida pelo Centro Vocacional Tecnológico é equipada com mesas, cadeiras , TV, vídeo e  Data
Show.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Serão utilizados os serviços do Centro Vocacional Tecnológico.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluídos novos membros e a sugestão dos presentes é que sejam convidados os representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e dos PSFs. 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Durante a reunião o presidente da CMGE apresentou aos membros da CMGE, o ACR da Subárea de Manga,o ACM e os ACSs que irão trabalhar no
município e que serão contratados a partir de 15 de março do ano em curso. No uso da palavra, o vice-prefeito Sr.Antônio Horácio Salles ofereceu todo o
apoio logístico necessário à realização do Censo 2010, assim como o Pastor Henock Morais de Oliveira se comprometeu a divulgar o PSS em toda a
comunidade evangélica do município de Montalvânia. Respondendo pergunta da Sra. Andréa Sena Ornelas, o presidente da CMGE fez uma esplanação 
sobre os conceitos de domicílio e morador, utilizados atualmente pelo IBGE. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Ministério Público, Poder Judiciário e Policia Militar.
Participou também pelo IBGE, o ACR Jesuino Alves Lopes.

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.


