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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Novembro de 2009, às 13:30, no Na sala de reuniões da Câmara Municipal, do município, SABINÓPOLIS, Estado MG, foi realizada a
2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Geraldo Gomes de Oliveira representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

ANDRELINO FERREIRA DO NASCIMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS DE MIRANDA - PREFEITURA MUNICIPAL
GILKA RABELO BARROSO FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
IDUARDO PIRES DOS SANTOS - EMATER-MG
IVAN DE OLIVEIRA - C•ARA MUNICIPAL
REGINALDO PEREIRA COSTA - ASSOCIA?O DOS CRIADORES E AGRICUTORES DE SABINOPOLIS
ROBERTA AGUIAR MOURAO DE PINHO - 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 SABINÓPOLIS 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.
Houve alguns comentários sobre a reunião anterior, falando que a reunião anterior foi realizada por outro servidor do  IBGE, que    pediu   para   agradecer   a
todos pela receptividade que teve quando da instalação da Comissão. Em seguida, falou-se sobre  o
que está sendo feito na Base   Territorial   do   município,  enfatizando  que já está finalizado o trabalho sobre a malha de setores do município.

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: Rádio Comunitária
Apoio de líderes local: Agente de Saúde, Escolas, Igrejas, Sindicatos, Associações etc.

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 espaço deverá ser cedido pela prefeitura local.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Ok
Segurança: O local deve ser seguro e acessível

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: Cessão de salas de aula nas escolas
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Ok

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O senhor presidente, agradeceu a todos pelo apoio dado na divulgação do Processo Seletivo, falando sobre o dia, local e horário da realização das provas.
Pediu ainda que já começasse a divulgar o próximo PSS, cujas inscrições estarão abertas a partir de fevereiro de 2010.Foi enfatizado mais uma vez sobre a
responsabilidade da Comissão
no acompanhamento do Censo, pois o que se apurar em 2010, terá validade por 10 anos.O representante da Associação de Agricultores e de Criadores de
Sabinópolis, quis saber
se o IBGE registrava os Quilombolas. Foi explicado ao mesmo que o IBGE, além de sepa-rar os setores normais, destaca separadamente os povoados que
possuem acima de 50 domi-
cílos e apenas lista os que têm menos de 51 domícilios. O servidor Anderson Oliveira de Carvalho, fez a apresentação dos trabalhos já realizados na BT de
Sabinópolis.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não compareceram à reunião o representante da CREDITAG, senhor Sebastião Santiago Costa; e a senhora Adelaide Aparecida de Matos Silva, vereadora;
o senhor Adolfo de Pinho Tavares, vereador; o senhor Elvécio de Pinho Braga, vereador; o senhorJosé Trajano,representante do Sindicato dos Produtores
Rurais; a senhora Juscélia Alves Carvalho Figueiredo, representante da Associação Córrego Mestre e o senhor Reni José
da Silva, também representante de Associação.

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.


