
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 10:30, no Plenário da Câmara Municipal, do município, SANTA MARGARIDA, 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:

ALAOR PEDRO DE OLIVEIRA - CAMARA MUNICIPAL
DIVINO HENRIQUE JUNIOR - SECRETARIA DE EDUCACAO
ELIZIANE APARECIDA ROMEIRO DIAS - PREFEITURA MUNICIPAL
GERALDO SCHIAVO - PREFEITURA MUNICIPAL
JOSE MAURILIO CHAVES TEIXEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
JULIMAR MAGESTE DOS SANTOS - PREFEITURA
LUCIA APARECIDA MOURA DUTRA - PREFEITURA
MARA CRISTINA SANGLARD BIFANO - PREFEITURA
VANDERLEI JOSE DOS SANTOS - PREFEITURA

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 SANTA MARGARIDA 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. Foi explicado como foi realizada a composicao do mapa digital da sede e do distrito de Sao Domingos no GEOBASE, atraves
de foto de satelite associada a coordenadas geograficas de GPS.Levou-se ao conhecimento dos membros de como se processara o trabalho dos
questionarios digitalizados, onde poder-se-a obter dados com mais rapidez, ressaltando a necessidade de uma estrutura bem feita, adequada aos materiais
que serao disponibilizados para os trabalhos. Os mapas digitalizados e arquivos serao disponibilizados para o municipio apos o censo 2010.

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: Associacao de bairros, instituicoes religiosas
Outras formas: Servicos de alto falante, propagana 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: Informaram que o posto de coleta sera em uma sala anexa a prefeitura municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sera mobiliado com mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A sala tera telefone, internet, fax
Segurança: Tera toda segurança para servidores e equipamentos

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): O imovel tera mesas e cadeiras para os treinandos e treinadores.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O imovel  tera telefone e internet.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente disse que cada recenseador ira trabalhar com um equipamento com GPS na area do municipio, reforcando que e de suma importancia
acompanhamento da coleta pela comissao, para evitar falhas de cobertura, omissoes, etc. Explicou sobre a data de referencia da pesquisa e domicilios
fechados.O presidente falou que qualquer membro,a qualquer momento, pode solicitar uma reuniao extraordinaria com os representantes do IBGE.Foi
salientado aos membros  que e com base na populacao levantada pelo IBGE que se formam os dados que compoem indices relativos a setores como
educacao, saude, fundo de participacao, entre outros.Foi pedida a colaboracao junto aos membros da educacao e saude para que se faca, em parceria, a
divulgacao dos trabalhos do censo, principalmente na area rural.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


