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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:00, no Prefeitura Municipal, do município, VERMELHO NOVO, 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:

CRISTIANE DO NASCIMENTO DORNELA BARROS - PREFEITURA MUNICIPAL
FRANCISCO DE ASSIS PINTO - PREFEITURA MUNICIPAL
JORGE MOREIRA DOS SANT0S - SERVI? AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
LUCIANO FERNANDES BREDER - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG
MANOEL INACIO CUPERTINO - RADIO ACCVN
MARIA APARECIDA SANTOS LUIS LOPES - PREFEITURA MUNICIPAL
RONAN EDUARDO BARBOSA - RADIO INTEGRA?O
ZILNEIA LOUREN? - PREFEITURA MUNICIPAL

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 VERMELHO NOVO 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 Territorial. O municipio sera dividido em 2 setores urbanos e 04 setores 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

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, e lideres comunitarios
Outras formas: Servico de alto falante, propagana volante e associacoes de bairros

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  no anexo da Secretaria do Obras
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O imovel tera mesas, cadeiras, etc.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O posto tera linha telefonica e internet
Segurança: Informaram que o posto tera toda seguranca necessaria tanto para os servidores quanto para os equipamentos.

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): O imovel tera mesas e cadeiras para os treinandos e treinadores.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O imovel  tera telefone e internet.



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Nenhum membro e/ou instituicao a ser convidado.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente reforcou que e de grande importancia o acompanhamento da coleta pela comissao a fim de evitar falhas de cobertura, omissoes,etc.Verificacao
da atualizacao das placas de identificacao de enderecos, padronizando para Cemig, Copasa, Policia Militar, IBGE e Correios. O Sr Ronan E. Barbosa a partir
dessa data passa a integrar essa comissao. O Padre Antonio M. de Freitas nao fara mais parte da comissao, por motivo de transferencia. O Sr Jose L. de Sa,
foi convidado a participar da reuniao. Foram sanadas duvidas sobre data de referencia da coleta de dados, sobre domicilios fechados, estudantes que moram
fora, trabalhadores sazonais, modelos de questionarios, lembrando sempre que o IBGE trabalha a realidade do municipio. Os recenseadores irao trabalhar
com o PDA, munido de GPS munido de 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 Geraldo Rodrigues de Oliveira, Prefeito Municipal, e o Sr Jose Alves da Silva, Vice-Prefeito, nao puderam comparecer por motivo de compromissos
assumidos anteriormente, sendo representado pela Sra Maria Aparecida Santos Luiz Lopes.
A Sra Maria de Lourdes Moreira nao compareceu por nao ter substituto no setor de trabalho no momento da reuniao.
Os Srs Fabio Elias Pinel, Geraldo Moreira de Abreu, Jesus Ferreira de Souza, Jorge Arcanjo Pires, Jose Teotonio Lopes, Maria da Consolacao Rosado
Martins, Mateus Bartolomeu Pires, nao compareceram por motivo de compromissos assumidos anteriormente e nao enviaram representacao.

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.


