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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 16 dias do mês de Setembro de 2009, às 09:20, no CÂMARA MUNICIPAL, do município, DIORAMA, Estado GO, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) ANTONIO FONSECA representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

EUDES VINICIUS FERREIRA  - PREFEITURA MUNICIPAL
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
MANOEL JUNIOR FERREIRA - CAMARA MUNICIPAL DE DIORAMA
RENATO SL?ICKA - SEAGRO
VALDIVINO FRANCISCO AGUIAR - COLEGIO ESTADUAL DONA EVA

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 DIORAMA 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.
Informamos que hoje iremos fazer TRACKING da Estrada Municipal para a AGROVILA JARAGUAZINHO (Região São Pedro) e continuando até o Corrego
Genipapo(divisa com Montes Claros) e tirar as coordenadas da entrada da AGROVILA.

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
Vídeo
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: Será disponibilizado o serviço da som da Igreja Católica( alto falante).
Apoio de líderes local: Ficou combinado que os participantes da CMGE irão  fazer a divulgação do PSS

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo
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: Foi prometido pelo Sr. Francisco (Sec.Municipal de Administração)
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Foi prometido pelo Sr. Francisco (Sec. Municipal de Administração)
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Prometido somente ramal
Segurança: Sim.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo
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: Prometido pelo Sr. Francisco (deverá ser no salão paraquial)



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Prometido pelo Sr. Francisco a quantidade necessária
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Talvez , dependerá do local

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
-Igreja Católica (Djalma J.A. Ferreira-36891150)

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
-Periodo de trabalho do ACM  e que a prova será realizada em Iporá/GO,
-O concurso será realizado pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO.
-A folha de cadastro do PC ficou com o Sr. FRANCISCO (Sec. Mun.de Administração)
-Os questionários a serem aplicados no Municipio de DIORAMA serão de 50% Básico e
50% Amostra, de acordo com a população; e
-Foi entregue aos participantes da CMGE folders do municipio e cartazes de divulgação do PSS.

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.


