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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 16 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:30, no Sala de Reunião da Sec.Municipal da Educação, do município, BURITI ALEGRE, Estado GO, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Carlos Roberto Vieira Silva representante do IBGE,
com a presença dos seguintes membros:

Adionelson Moreira Andrade - Empresa de Assistencia Tecnica e Ext. Rural-EMATER
Andr?uiz da Silva - Prefeitura Municipal
Claudio Soares da Silva - Loja Ma?ica Estrela Buriti Alegrense
Cristiane Aparecida Ferreira - Prefeitura Municipal
Edmar Arantes de Moura - Secretaria da Cidadania Estadual
Emival Afonso Faria - Minist?o P?co
Jos?enato Alves Le? - R?o Clube FM
Kenio Rodrigues da Silva - AGRODEFESA
Marcela Moreira de Lima - Secretaria Municipal da Saude
S? Alves Mendon?Fraissat - Secretaria Municipal de Controle Interno

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 BURITI ALEGRE 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.
Não.

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
Material Promocional

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: Processo Seletivo foi bem divulgado pela Radio Club FM a pedido do  Sr.José R.A.Leão, membro da CMGE
Apoio de líderes local: Todos os participanttes da Reunião levaram os cartazes para divulgação em seus locais de trabalho
Outras formas: Não

POSTO DE COLETA

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

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Sim - cedido pela EMATER LOCAL
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim - completo . com duas mesas e 4 cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim - com linha telefoncia e banda larga atraves de modem
Segurança: Não existem segurança do local do predio

TREINAMENTO DAS EQUIPES

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

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 das instalações por parte dos colegios da Sec. Municipal da Educação
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim - de acordo com as instalações e mobiliarios existentes nas salas de aula dos colegios da Secret
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim - de acordo com a disponibilidade do colegio onde será ministrado os treinamentos

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Ja foi feita a alteração com a inclusão da Secretaria Municipal da Educação e da Secretaria de Controle Interno. Também contamos com a participação dos
representantes da: EMATER/SECRETARIA DE CIDADANIA DO ESTADO E DAS LOJAS MAÇONICA, Ambas já convidadas a participar desde a primeira
reunião.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi entregue, na presença de todos os membros da CMGE, o Oficio de numero 319, de 08 de outubro de 2009, solicitando apoio na montagem do Posto de
Coleta.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Camara Municipal e Forum Municipal.

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.


