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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 26 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:20, no Sala de reuniões do Fórum da Comarca , do município, PASSA TEMPO, Estado MG, foi realizada a
2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Alberto Martis Pereira representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

urea B?ara Silva - Secretaria Municipal de Educa?
Nilton Augusto P? Ferreira - R?o Juventude
Ricardo Jos?morim - Emater
Suelena de O  Amorim - C?ra Municipal
Valdirene  Ribeiro da Silva - Secretaria Municipal de Sa?

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 PASSA TEMPO 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 Sr. Presidente lembrou aos membros da comissão que os trabalhos de Base Territorial  são contínuos e podem ser tratados a qualquer tempo,
independente da fase dos trabalhos de coleta de dados. O Sr. Presidente teceu comentários sobre a utilização de PDA para a coleta de dados e sua
utilização pelo recenseador, que ele possui GPS embutido, facilitando a localização da área de trabalho, especialmente nos setores rurais.

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: Utilização da rádio local para divulgação.
Apoio de líderes local: Planfletos serão distribuidos pelos agentes de saúde e para os alunos das escolas.
Outras formas: utilizando as  instituições religiosas com distribuição de panfletos e solicitando aos padres e pastores que nos auxiliem nesta tarefa.

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: A  Sra. Valdirene, conhecedora das espectativas do IBGE em ralação à parceria com a Prefeitura Municipal, trouxe a informação que o posto
de coleta será instalado na Rua José Luiz Gomes, 45 ? Centro ? CEP 35537-000 ? Passa Tempo/MG.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala ja oferece o mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Os meios de comunicação serão fornecidos pela Prefeitura Municipal. 
Segurança: A sala disponibiliza a segurança necessária.

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 repasse do treinamento aos recenseadores poderá ser ministrado na própria sala disponibilizada para ponto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala ja possui todo mobiliário necessário.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será oferecido todos os meios de comunicação necessários.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi verificada necessidade de alteração na composição da Comissão, convidando a Sra. Gilsa Faleiro Chefe de Serviço de Arrrecadação da Prefeitura
Municipal, Francisco de Paula Silva, representante do IMA e  Jaci Teodoro, representante da Casa da Cultura.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi lembrado a dificuldade de se encontrar a população da comunidade de quilombola cujos moradores trabalham em município vizinho por ocasião da
colheita de café, coincidente com o período de coleta dos dados do Censo Demográfico 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Todos os órgãos convidados compareceram a reunião, sendo que, na impossibilidade da presença do Sr. Dr. Hugo de Lara Campos, enviou a Sra. Maria
Aparecida Silva Cabral como sua representante.

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.


