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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:30, no Salão Nobre da Câmara Municipal, do município, RIACHO DOS MACHADOS, Estado MG, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Érico Fernando Soares de Brito representante do
IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Ailson Soares de Aguiar - Assoc dos Peq Produtores da Localidade de Baixa do Brejo
Jos?ilton de Oliveira - Assoc dos Peq Produtores da Localidade de C?gos
Maria Lourdes Marques Silva - Prefeitura Municipal
Marisa de Souza Alves - 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 RIACHO DOS MACHADOS 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 em fase final no município/ que foi criado o distrito de Bem-querer/ que a criação dessa nova unidade administrativa implica
mudanças no número de setores/ que os limites estabelecidos pela lei de criação do distrito precisam ser respeitadas no censo/ que neste município fi feito
tracking na sede municipal, na sede do distrito de Bem-querer e no povoado de Santa Rita/ que esse trabalho gerara novos mapas dessas localidades/ que
isso facilitará o trabalho do recenseador.

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: vereadores e outros membros vão procurar a emissora local para divulgação
Apoio de líderes local: vereadores e presidentes de associações vão participar do trabalho de divulgação

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Não. Por quê?
dito que o posto de coleta deve ter espaço, móveis, ser bem arejado

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: isso sempre fica a cargo da prefeitrura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): se houver necessidade as instituições podem emprestar alguns móveis
Comunicação (telefone, banda larga, fax): isso ficara sob responsabilidade do IBGE

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? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: a câmara pode ceder seu salão para o período de treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): se for usado o salão da câmara os móveis lá existentes serão disponibilizados
Comunicação (telefone, banda larga, fax): comunicacão por conta do IBGE



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi feita novamente uma explicação detalhada sobre a dúvida Alto Jatoba. Alguns líderes ainda acham que esse povoado pertence ao município de Riacho
dos Machados. Foi explicado que lá nunca pertenceu a este município/ que essa dúvida já foi sanada em 2000 pelo então chefe da Agência, José Gomes
Barroso, com a ajuda e apoio dos coordenadores de censo José Marcílio Matos Costa e Antônio Amaro Bicalho, que foram ao local e fizeram relatório
circunstanciado, posteriormente aprovado pela chefia da UE / que com a atual utilização dos equipamentos eletrônicos e de informática, coordenadas
geográficas das unidades domiciliares não há mais erros de limites, etc.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DE ESTIVINHA, ANGICO, CALDEIRAO,VEREDAS,OLHOS`DAGUA,MARIMBO,BOA SORTE, RIBEIRAO I, SEC ACAO
SOCIAL

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.


