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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:30, no CÂMARA MUNICIPAL, do município, TAPIRA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) GISLENE MARIA FERREIRA RAMOS representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ELBA REGINA PONTES MACHADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
ELIANA NERE DE SOUZA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
GLEIDI?N RODRIGUES SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
JOÏ PAULO DRUMOND ROSA - EMATER-MG
KL?ER DOMINGOS DE MELO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
LUCIMEIRE ABADIA GOMES - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
MAURA ASSUN?O M. PONTES - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
MOIS? PEREIRA CUNHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO?O SOCIAL
S?GIO MRCIO DE OLIVEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL 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 TAPIRA 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.
Após uma explanação minuciosa sobre os setores urbanos e rurais (quantidade,dificuldades na coleta, critérios de planejamento, criação de novos setores),
foram esclarecidas as dúvidas dos presentes.
Ressaltou-se a participação da população rural na população total do município e traçadas estratégias para sanar as dificuldades advindas desta
característica.
Também foi solicitado aos órgãos componentes da CMGE apoio nas etapas de realização do Censo 2010, em especial, a coleta, uma vez que, como a maior
parte da população se encontra na zona rural, a dificuldade de acesso aos domicílios é imensa.

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: Parcerias com os órgãos de imprensa local
Apoio de líderes local: Divulgação ampla nos órgãos públicos, escolas e associações de classe

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: Cessão de sala
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cessão de mobiliário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Oferta de infra-estrutura de comunicação
Segurança: Disponibilização de guardas para segurança do posto

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: Cessão de sala
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cessão de mobiliário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Oferta de infra-estrutura de comunicação

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Associações de produtores rurais

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Endereço do posto de coleta

Rua Gustavao Augusto Carvalho, 52
Centro - Tapira/MG
CEP: 38185-000

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal
Representante do Cartório
Secretaria de Planejamento

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.


