
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 16:00, no PREFEITURA MUNICIPAL, do município, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, Estado MG, foi realizada a
2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MARLICE DE MATOS DA SILVA representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

FABIANO MAGELLA LUCAS DE CARVALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÏ GON?LO DO ABAET?
MIRIAN MARIA TEIXEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÏ GON?LO DO ABAET?
PACIFICO CESAR BORBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÏ GON?LO DO ABAETE
SILVIA CRISTIANE P?TO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÏ GON?LO DO ABAET?

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 SÃO GONÇALO DO ABAETÉ 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.
A Sra. Presidente da CMGE, Marlice de Matos da Silva, informou  ao participantes a conclusão dos documentos e mapas (digitais) da Base territorial.
Agradeceu aos participantes a divulgação do PSS para ACM e ACS e disse que no inicio de 2010 acontecerá o processo seletivo para recenseador, o IBGE
conta com a colaboração da comissão para informar a população. O Sr. Prefeito Municipal, Fabiano Magella Lucas de Carvalho, salientou que a divulgação
será intensificada, pois os dados do Censo Demografico 2010 é de grande importância para a comunidade. O Sr. Prefeito manifestou preocupação com o
recenseamento no distrito de Canoeiros e povoado de Beira Rio, por ser distante da sede. mas a sra Marlice informou que em Canoeiros foi criado uma Área
de trabalho,o que facilitará para os recenseadores trabalharem no distrito e no povoado.

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: SIM
Apoio de líderes local: SIM
Outras formas: SIM - CARRO DE SOM

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: SIM
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SIM
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM
Segurança: SIM,

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: SIM
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SIM



Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Houve alteração na composição da comissão pois vários membros não puderam comparecer.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Marlice de Matos da Silva, disse da importância da participação da CMGE na realização do Censo demográfico, pois uma pesquisa dessa dimensão é
impossível o IBGE realizar sem a contribuição da comunidade. O Sr. Prefeito Municipal, Fabano Magella Lucas de Carvalho, acrescentou que devido a
compromissos não participou da reunião anterior, mas delegou a Sra. Wanessa Braga (Assessora do Prefeito) que a Prefeitura Municipal contribuirá para a
realização do Censo Demográfico 2010, como em censos anteriores, com local para instalação do posto de coleta com mobiliario, telefone e outros itens
necessário para o bom andamento dos trabalhos,inclusive fornecendo o endereço de suas futuras instalações - situado à Rua Marechal Castelo Branco, 70 -
Centro CEP 38790000. A sra Marlice visitou o local do posto e aprovou as instalações. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
EMATER E CAMÂRA MUNICIPAL

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.


