
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 09:00, no Prefeitura Municipal, do município, SERICITA, 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:

EDBERTO PAULO DE ABREU - EMPRESA BRASILEIRA  DE CORREIOS E TELEGRAFO - ECT
INES ROSA DA SILVEIRA COELHO - PREFEITURA MUNICIPAL
JOSE ALVES PEREIRA - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG
JOSIMAR REIS MENDES - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER/MG
J?ANE MOREIRA GOMES - PREFEITURA MUNICIPAL
LECY FERREIRA DA COSTA SANTANA - CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
MARCIA HELENA DE CARVALHO - PREFEITURA MUNICIPAL/CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS
MARIA APARECIDA DE PAIVA PIRES - PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA DE EDUCA?O
VERALICE SAMPAIO DOS REIS RODRIGUES - PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA DE EDUCA?O

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 SERICITA 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 Teritorial, lembrando que foi feito uma atualizacao no descritivo de limites, e Vila Madalena e Santana (que deixou de ser povoado)
passam a ser area urbana isolada. Essas alteracoes estao na Lei n 674-2009, de 15 de outubro de 2009. 

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: Servico 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: O posto de coleta sera  na Prefeitura Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sera equipado com mesas, cadeiras e estantes
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O posto tera linha telefonica e internet
Segurança: O imovel tera toda seguranca para os equipamentos e servidores.

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: A CMGE ja esta providenciando o local.



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala sera mobiliada com mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A sala tera linha telefonica e ponto de internet

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi reforcada a grande importancia do acompanhamento da coleta pela comissao a fim de evitar falhas de cobertura, omissoes, etc. O Sr Jose A. Pereira,
pediu que a atualizacao de enderecos fosse feito o mais rapido possivel, para que o serviço da PMMG atraves do programa de ocorrencias fique completo e
de mais facil acesso.Atraves do Dr Anderson C. Silva, advogado e funcionario da prefeitura, que foi convocado para essa reuniao, disse que o cadastro
imobiliario esta pronto faltando apenas alguns ajustes. Trabalhar futuramente a divisao de bairros. Esclarecimentos sobre o Projeto Vamos Contar.Os
recenseadores irao trabalhar com o PDA, munido de GPS, com um sistema de localizacao e  com a caderneta de setor que lhe permitira um trabalho mais
seguro, evitando assim exceder os limites do setor.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
O Sr Antonio Sergio da Cruz, Prefeito Municipal, nao pode comparecer, sendo representado pela Sra Ines Rosa da Silveira Coelho.
A Sra Eva de Paula Pereira teve reuniao em outra cidade na mesma data.
Os Srs Andreia Vieira de Lima, Jackson Gomes de Paula, Jose Artur Cruz dos Reis, Jose Geraldo Clemente Lopes, Maria Meires Gomes de Oliveira,
Sebastiao Robisson Cruz dos Reis, nao compareceram por motivo de trabalhos assumidos anteriormente e nao enviaram representacao.
Neide Toledo de Paula Reis participou desde o inico da reuniao, mas precisou sair antes do termino da mesma.

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.


