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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 13 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no sala do Secretario de Administração, do município, CÓRREGO DO OURO, Estado GO, foi realizada a
2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) LUIZ CLAUDIO MESSIAS DA COSTA representante do IBGE,
com a presença dos seguintes membros:

ELY VICENTE DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
FRANCE BENEDITO DE CARVALHO - PREFEITURA MUNICIPAL
JOANA DARC DE CARVALHO - CAMARA MUNICIPAL
MARIA DIVINA PEREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
NILSO FERREIRA DA SILVA - HOTEL E RESTAURANTE
OMAR PRUDENTE DE OLIVEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TULIO ISAAC PEREIRA DA SILVA - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE IMOVEIS

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 CÓRREGO DO OURO 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.
Na última reunião foi levantada a questão dos limites do município com o de Fazenda Nova, e assim, após análise feita pela Diretoria do IBGE no Estado de
Goiás, foi entregue ofício endereçado ao Sr. Prefeito, onde foi explicado que os limites estão de acordo com a lei Estadual vigente,não havendo nenhum
litígio entre as divisas e que a discordância cabe ao município juntamente ao governo do Estado reinvindicar.
Todos tomaram conhecimento e a priori se deram por satisfeitos.

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?
Apoio de líderes local: Foi divulgado com cartazes e distribuido panfletos pelos membros da comissão.

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: sala
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): ramal.

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: sala
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): mesas e cadeiras

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
O Sr. Omar Prudente Oliveira passa a fazer parte da comissão.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr. Divino não foi encontrado, mora na zona rural e não foi possivel localizá-lo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


