
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 09:00, no Salão Nobre da Câmara Municipal, do município, NOVA PORTEIRINHA, Estado MG, foi realizada a
2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Rogério Rodrigues da Silva representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Jo?a Santos Barbosa - cmdrs/camara municipal
Jos?ibamar Lau - FUNASA
Manoel Ribeiro de Souza - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Maria de F?ma do Amparo - CEMEI Crian?Feliz
Nilza Vicente Ferreira Santos - Escola Municipal Marcos Rob?o Martins
Paulo C?r Costa - Escola Estadual Erezinha Antunes

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 NOVA PORTEIRINHA 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 esclarecido que a BT está praticamente encerrada, já que neste município não há pendencias a esse respeito. Mostramos aos presentes as dificuldades
que os recenseadores tiveram com relação aos limites dos setores dentro do perímetro irrigado, e eles se dispuseram a colaborar no proximo ano para que
isso não ocorra.

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: membros vão procurar os representantes da emissora de rádio existente na ciade e em janaúba.
Apoio de líderes local: todos se comprometeram am ajudar na divulgação do próximo PSS.
Outras formas: vão providenciar faixas de tecido para colocar nos locais mais frequentados pelas pessoas.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Se houver necessidade. A CODEVASF já fez isso no censo 2007.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): se houver necessidade os membros poderão emprestar cadeiras.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): será feita através das emissoras de rádio.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Não. Por quê?
não será necessário. Se houver necessidade as providências serão tomadas



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE SAÚDE, 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Os membros da comissão puderam expor suas ideias. A principal participação foi com perguntas, pois as pessoas que não são do ramo não entendem bem
as características institucionais do IBGE, que foram esclarecidas pelo Presidente.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
CODEVASF, CEMEI JOSE APARECIDO, EMATER, SECR MUN DE OBRAS, RADIO CIDADE FM, CONSELHO TUTELAR, EM BERTOLINA ROSA DE
OLIVEIRA, SEC MUN DE EDUCAÇÃO, EM ETELVINA ANTUNES, SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, PREFEITO MUNICIPAL.

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.


