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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:00, no Prefeitura Municipal, do município, PEDRA BONITA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Adelimárcio Leônidas Viana Gonçalves representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

ALCIR MARTINS GOMES - PREFEITURA MUNICIPAL
ANDREIA EMILIA DE AGUIAR GAMA - PREFEITURA MUNICIPAL
JOSE JARBAS DA SILVA - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG
KATYA GOMES COELHO VITOR - COMUNIDADE
LUANA YZABEL DE SOUZA - PREFEITURA MUNICIPAL
LUCAS LOUREDO DA CUNHA - POLICIA MILITAR
REGIANE CLEYRE RODRIGUES DE SOUZA VITOR - PREFEITURA MUNICIPAL
ZELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SOUZA - PREFEITURA MUNICIPAL

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 PEDRA BONITA 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.
Conclusao da Base Territorial. O municipio esta dividido em 2 setores urbanos e 9 setores rurais. O Parque Estadual do Brigadeiro e um setor especial
chamado de Area de Conservação Ambiental.

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: Radios locais, Membros CMGE
Apoio de líderes local: Instituicoes religiosas
Outras formas: Divulgação nas escolas, no telecentro, serviço alto falante volante

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: O posto de coleta sera  na prefeitura municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): mesas, cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): a sala tera telefone, banda larga, fax
Segurança: a sala tera a segurança necessaria tanto para os equipamentos quanto para os servidores.

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: Ja esta sendo procurado o local
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): a sala tera mesas, cadeiras, estantes



Comunicação (telefone, banda larga, fax): tera telefone,internet, fax

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Nenhum membro e/ou instituição a ser convidado.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente informou que o recenseador irá trabalhar com o PDA, munido de GPS com um sistema de localização,caderneta com os descritivos do
setor,permitindo um trabalho mais seguro,onde evita-se exceder os limites do setor.Reforçou tambem a grande importancia do acompanhamento da coleta
pela comissao,afim de evitar falhas de cobertura,omissoes,para que possam fazer correções e não deixar de recenssear nenhum domicilio.o Sr Alcir Martins
Gomes,que a partir da primeira reuniao, ficou responsavel de contato com a empresa responsavel pelo cadastro imobiliario, informou que nao obteve
resposta da mesma. Informou tambem que as ruas tem placas de identificacao com nomes, as estas mesmas podem sofrer alteracoes, e se estas
acontecerem comunicarao as alteracoes ao IBGE, Copasa, Cemig, Policia Militar e Correios.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
O Sr Trovao V. de Oliveira,nao pode comparecer e foi representado pela Sra Katya G. C. Vitor.Os Srs Jose N. Silva,Elivelton W. Rodrigues,Alkimar R. da
Proclamacao nao compareceram por nao terem substitutos no seu setor de trabalho no momento da reuniao. A Sra Sirley M.de O. Macedo foi representada
pela Sra Andreia E. de A. Gama.A Sra Claudia M. V. Alves Queiroz foi representada pela Sta Luana Y. de S. Serafim.O Sr Ariston B. de Souza foi
representado pelo Sr Lucas L. da Cunha que sera membro da comissao a partir desta reuniao.O Srs Francisco Ferreira,Humberto O.Ferreira,Jose M.
Queiroz,Paulo da N. Silva,Silvhina Kleenh,nao compareceram por motivo de compromissos assumidos anteriormente.O Sr Varnilson A. do Carmo foi excluido
dessa comissao e passou a integrar a comissao do municipio de Lajinha em funcao de transferencia de trabalho.

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.


