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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:45, no CÂMARA MUNICIPAL, do município, SÃO MIGUEL DO ANTA, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) HELIANA MARIA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO representante do
IBGE, com a presença dos seguintes membros:

FLAVIO LUCIO RIGUEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
HUGO CRISOSTOMO DE CASTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÏ MIGUEL DO ANTA
JOAO CARLOS RODRIGUES - SINDICATO TRABALHADORES RURAIS
WANDERLEY RODRIGUES - CAMARA MUNICIPAL DE SÏ MIGUEL DO ANTA

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 MIGUEL DO ANTA 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.
Iniciada  a reunião com atraso de uma hora, causada por um atolamento no municipio de Ervália, na localidade Godinhos, mas mesmo assim foi possível
realizá-la, onde reavivamos nossos compromissos assumido na 1ª reunião. Foi falado que não temos pendencias na base territorial, que não existe conflitos
com os municipios circunvizinhos, e que para 2010 o municipio foi dividido em 11 setores censitários, sendo 5 uirbanos e 6 rurais.

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
Vídeo

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: O IBGE poderá contar com total apoi do lideres de São Miguel
Apoio de líderes local: SIM. É de interesse dos membros ajudar na divulgação do PSS
Outras formas: Usaremos cartazes, alto falante da igreja e comunicados aos agentes de saude e ás escolas.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: O espaço onde funcionará o Posto de Coleta foi cedido pela Prefeitur
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Haverá cessão.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Existe possibilidade de cessão
Segurança: O local oferece segurança.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

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. Com a cessão do espaço e de toda infraestrutura necessária para sucesso do treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SIMHaverá cessão do espaço(sala de aula) e tudo o quanto precisarmos e o Municipio puder oferecer, será



oferecido.Tudo para o sucesso do resultado.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM.Falado sobre as formas de treinamento(á distancia e presencial),custos por conta do IBGE

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Apresentado aos membros que neste 1º PSS no municipio inscreveram 24 candidatos para concorrer a 2 vagas, que as ações implementadas para este
processo deverão ser redobradas no concurso para recenseador.Contamos com o apoio das instituições para montagem do posto de coleta, e em São
Miguel temos este apoio. Ja saimos da reunião com o endereço onde irá funcionar o posto contando com toda infraestrutura necessária .
Pedi desculpas pelo meu atraso, explicando o acontecido. Mas mesmo assim foi possível realizar a reunião, onde foi confirmado que a base encontra-se
concluida, sem conflitos e que esperamos apoio por parte dos membros, quando todos foram unânimes em colaborar.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
O membro Fernando, representando a Escola Estadual, esteve no local, no horário marcado, mas não pode esperar mais do que havia esperado.
O Sr. Antonio Miranda, também compareceu mas não pode esperar.
O Sr. Prefeito estava em viagem, mas foi representado pela Sr. Maria Aparecida.

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.


