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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Fevereiro de 2010, às 14:00, no salão de reuniões da Câmara Municipal, do município, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, Estado MG, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Marcílio Matos Costa representante do IBGE, com
a presença dos seguintes membros:

Jair Francisco Saraiva - Secretaria Municipal de Administr? e Finan?
Jesu? Alves Lopes - Funda? IBGE
Luis Fernando Teixeira de Macedo - EMATER
Nailto Oliveira Franco - C?ra Municipal
Rafael Alves Costa - Prefeitura Municipal de S?Jo?das Miss?MG
Wellington Jos?e Oliveira - Prefeitura Municipal de S?Jo?das Miss?MG

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 JOÃO DAS MISSÕES 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 presidente da CMGE abriu a sessão fazendo um breve comentário dos assuntos discutidos na reunião anterior, confirmando o encerramento dos trabalhos
da Base Territorial. Continuando, o presidente da CMGE esclareceu as dúvidas com relação aos limites entre Itacarambi e São João das Missões, na Aldeia
Peruaçu, ressaltando que o limite nessa localidade é determinado por marco, eliminando dessa forma qualquer tipo de dúvida. Ainda com relação ao não
isolamento em setor do Povoado de Rancharia, não pode ser feito porque o limite entre a Reserva Xacriabá com a zona rural do município de São João das
Missões, secciona o Povoado ao meio, inviabilizando assim a divisão em setores pois o quantitativo de domicílios e a existência de serviços essenciais, não
atende as exigências do IBGE. 

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: Será colocado anúncio na rádio local.
Apoio de líderes local: Será realizado trabalho junto à população através, principalmente, das lideranças indígenas.
Outras formas: Divulgação através de Agentes de Saúde, FUNASA e Associações de Produtores Rurais.

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: Já foi disponibilizado pela Prefeitura Municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será também cedido pela Prefeitura Municipal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Fornecimento de INTERNET banda larga.
Segurança: Fornecida pela Prefeitura Municipal, pois do lado do Posto de Coleta funciona o Conselho Tutelar.

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: Cedido por Escolas Municipais, Câmara Municipal ou Clube Social da cidade. 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc):  Em qualquer dos locais citados acima existe mobiliário adequado para os fins de treinamento.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Tanto na Câmara Municipal como em Escolas os serviços estarão a disposição.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluídos novos membros. Os membros sugerem que sejam convidados representantes da FUNASA, igrejas, Associações Comunitárias e lideraanças
indígenas(Chefes de aldeias).

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Respondendo pergunta do representante da EMATER, o presidente da CMGE explicou os conceitos de domicílios. Durante a reunião foram apresentados o
ACR da subárea de Manga, o ACM e os ACSs que trabalharão no Posto de Coleta do município. O membro Rafael Alves Costa se dispôs a colocar na rádio
local, anúncio sobre o PSS. os membros presentes, principalmente os representantes da Prefeitura Municipal, confirmaram a cessão do local para o Posto de
Coleta com toda a infraestrutura necessária ao seu funcionamento.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Chefe da Reserva Xacriabá e alguns Secretários Municipais.

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.


