
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 09:00, no Escola  Municipal São Domingos Sávio, do município, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA, 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:

ANTONIA REGINA ANACLETO BARBOZA - PREFEITURA MUNICIPAL
CLOVES BAYAO JUNIOR - CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
HERCULANO BARBOSA AMORIM - PREFEITURA MUNICIPAL
JOAO LUIZ ANACLETO - PREFEITURA MUNICIPAL
RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO AVELAR - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS
RAQUEL PEREIRA TOLENTINO - CAMARA 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 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA 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. Informacao de que os mapas digitalizados 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
Apoio de líderes local: 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: A CMGE informou que o posto de coleta sera na Prefeitura Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala sera dotada de mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O posto tera linha telefonica e internet
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: O treinamento sera na Escola Municipal Sao Domingos Savio.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala tera mesas, cadeiras, estantes
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Vao verificar a possibilidade da sala ter telefone e internet.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
O Sr Raimundo Batista Ribeiro Avelar, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais registra fazer convite a Central dos Produtores Rurais de Santo Antonio
do Grama, atraves de seu Presidente Sr Lair Latini Gomes a fazer parte dessa comissao.

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,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.Houve atualização dos endereços e e-mails da Sta
Raquel Tolentino e do Sr Geraldo Caetano.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
O Sr Jeferson Russo Miranda, prefeito municipal, e o Sr Leonardo Russo Miranda, chefe de gabinete, na puderam comparecer por motivo de compromissos
assumidos anteriormente, sendo representados pela Sra Antonia Regina Anacleto Barboza.
A Sra Maria de Fatima Ribeiro Lima foi representada pelo Sr Raimundo Batista.
O Sr Joaquim Eugenio Pereira e Magda Maria Alves Pereira por motivos de trabalho nao puderam comparecer e foram representados pela Sra Antonia
Regina Anacleto Barboza.
O Sr Neimar Januario de Lima foi representado pelo Sr Willian Pereira da Silva.
o Sr Geraldo Caetano foi representado por Raquel Tolentino.

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.


