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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:00, no CINEMATOTECA DO GRANDE HOTEL MURIAE, do município, MURIAÉ, Estado MG, foi realizada
a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) CARLOS HENRIQUE MEIRELES AVILA representante do IBGE,
com a presença dos seguintes membros:

ADELLUNAR MARGE - GABINETE DO PREFEITO
ANDRE LUIZ CARDOSO SILVA - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE MURIAE
ANTONIO EUGENIO DA COSTA ALMEIDA - CDL MURIAE
CARMEN LUCIA RODRIGUES CALDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DOMINIQUE FREITAS - SEC MUNICIPAL DE SAUDE
EDMAR RODRIGUES PEREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?O
EMILIO SERGIO LEAL RIBEIRO - CONSTRUTORA
ENEAS LUIZ LEAL RIBEIRO - CONSTRUTORA
JOSE ANGELO FREITAS - UACEBEN
JOSE BRAZ - PREFEITURA MUNICIPAL
RICARDO TADEU GALVAO PEREIRA - EMATER - MG
SERGIO LUIZ LEPRE MAGALHAES - POLICIA MILITAR

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 MURIAÉ 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 APRESENTADO OS TRABALHOS QUE AINDA ESTÃO SENDO FEITOS NO GEOBASE.

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
Vídeo

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: SIM
Apoio de líderes local: SIM

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?
Não. Por quê?
A PREFEITURA NÃO POSSUI NENHUM ESPAÇO DISPONÍVEL COM A CAPACIDADE NECESSITADA. 

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? 
Não. Por quê?
FICOU-SE PRIMEIRO DE VERIFICAR NA REDE DE ENSINO ESTADUAL ESTE ESPAÇO



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
FORAM ADICIONADOS NOVOS MEMBROS.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Aberta a reunião pelo presidente Sr. Carlos Henrique, primeiramente agradeceu a presença de todos. Seguidamente explanou sobre os objetivos dessa
reunião , enfatizando a sua importância para o compromisso das autoridades municipais em auxiliar tanto na comissão como na cessão de um espaço para a
instalação do posto de coleta.
Apresentou então a atual situação dos trabalhos da base territorial do município apresentando o trabalho que está sendo realizado pelo Geobase através de
um notebok e datashow.
Depois agradeceu também o empenho dos participantes dessa comissão na divulgação do PSS para a contratação de ACM e pediu o mesmo empenho na
divulgação no PSS para recenseador que será iniciada a inscrição logo nos primeiros meses de 2010, divulgando que serão contratados no município 99
recenseadores.
O sr. Antonio Eugenio e a Sra Carmem disponibilizaram para futuras propagandas do IBGE os espaços de divulgaçao de suas instituições, a CDL e a
Prefeitura Municipal, inclusive para a utilização de outdoors e publicações.
Em seguida foi tratado dos assuntos relacionados a Posto de Coleta e Treinamento de Equipes.
Em relação ao treinamento de equipe a sub-área em 2007 utilizou a rede estadual de ensino, então ficou resolvido de primeiramente procurar o mesmo local
utilizado naquele ano.
Quanto ao posto de coleta, o Senhor Prefeito informou não dispor de nenhum espaço no momento, principalmente para esta capacidade, como a Camara
Municipal possui salas vagas, o presidente da comissão irá em nome do Prefeito solicitar a cessão de alguma ou algumas dessas salas, o qual será feito o
mais rápido possivel.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Ministerio Publico, Delegacia de Polícia, OAB, Varas Civeis e criminal.

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.


