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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Dezembro de 2009, às 15:30, no PREFEITURA MUNICIPAL, do município, SANTANA DO MANHUAÇU, Estado MG, foi realizada a
2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) RAFAEL MOREIRA representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

IVAN RODRIGUES DE SOUZA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
JOÏ BATISTA DA COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL
ROSA LUZIA MENDES ASSIS - ESC ESTADUAL CELIA PEREIRA MENDES
VILSON MARQUES DOS SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUA?

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 SANTANA DO MANHUAÇU 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 senhor Presidente, ao abrir os trabalhos, declarou iniciada a 2ª Reunião Preparatória da Coleta de Dados da COMISSÃO MUNICIPAL DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA do Município de Santana do Manhuaçu e, em seguida, agradeceu a presença dos membros da CMGE e pediu apoio dos mesmos para o
Censo Demográfico 2010, explicando a importância da pesquisa. Ressaltou que a finalidade da CMGE é dar transparência ao processo do Censo. O
presidente informou sobre o local de acesso digital as atas na internet e suas características. A. Foi solicitada a colaboração e cobrança junto a realização
dos trabalhos do censo 2010. Explicou como funcionará a estrutura dos municípios para o Censo Demográfico, e que Santana do Manhuaçu fará parte da
sub-área de Manhuaçu, sob a coordenação do servidor Rafael Moreira. Foi distribuído aos membros o material de divulgação com dados do município. Após,
foram tratados os seguintes assuntos:

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 ?
Não. Por quê?
AS INSCRIÇÕES JÁ FORAM ENCERRADAS

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: SERÁ CEDIDO

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: SERA CEDIDO

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Polícia Militar, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Escolas, representantes das Igrejas, secretária de saúde, secretária de educação e Câmara Municipal.



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi passado aos membros da CMGE o pólo de provas do município que será na cidade de Simonésia, também que o quantitativo de inscritos atendeu ao
necessário e em bom quantitativo e que a contratação dos recenseadores será no ano de 2010.Foi solicitado aos membros o local onde funcionará o posto
de coleta, sendo que o local deve ser seguro para os servidores e equipamentos, bem como deve ser dotado de uma linha telefônica e um ponto de internet.
Os membros disseram não ser problema, e que encaminhariam ao IBGE o endereço.Sobre Base Territorial, foi informado a sua conclusão e também explicou
a funcionalidade da digitalização. Foi explicado como foi realizada a composição do mapa digital da sede do município no programa GEOBASE, através de
marcação por GPS. Levou-se ao conhecimento dos membros de como se processará o trabalho dos mapas digitalizados, ressaltando a necessidade de uma
estrutura bem feita, adequada aos materiais que serão disponibilizados para os trabalhos. Os mapas digitalizados e arquivos serão disponibilizados para o
município após o censo 2010.

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.


