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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Setembro de 2009, às 1500, no Camara Municipal , do município, BARRA DO GARÇAS, Estado MT, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Ariston Jerônimo dos Santos representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Antonio Carlos Carvalho - Secretaria Municipal de Comunica?
Ariston Jer?o dos Santos - IBGE
Jo?Brasil Pereira Mendon? - INDEA
Jo?Vicente da Rocha - Sindicato Trabalhadores Rurais de Barra do Gar?
Jonir de Oliveira Sousa - Prefeitura Municipal de Barra do Gar?
Marli da Rocha Magri - Camara de Dirigentes Logista  (CDL)
Moises Alves do Nascimento - Empaer
Onofre Sebasti?de Souza - Associa? de Bairros

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 BARRA DO GARÇAS 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.
Ate o momento não ficou definido a criação de bairros mencionado na reunião anterior, onde o vereador João Carlos Sousa Abreu(Jaja)que faria a indicação
não compareceu na reunião. 

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: Rádio- inclusive um membro da CMGE é o secretário de Comunicação do Municipio.
Apoio de líderes local: todos os membros da CMGE e TV.

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:  No local onde funciona a associação de bairros.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): na medida do possivel irá disponibilizar nesta mesma associação.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): tem a instalaçao no local , mas sem ter a linha funcionando
Segurança: sem previsão.

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: Sim de preferência em julho, nas ferias escolares.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim nas escolas municipais.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): pode usar mas a cobrar

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
O membro titular foi substituido por outro nesta reunião por motivo particular, Moises Alves do Nascimento/Zélio da Costa Ribeiro (Empaer).

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
o presidente da associação de bairros e membro da CMGE se prontificou em nos ceder o espaço da associação, mas tem que ser feito algumas reformas e
adequação e logo em seguida o secretário de Administração e Membro da CMGE, se prontificou que o presidente fizessem um orçamento dos gastos
necesários para a reforma do mesmo, e que iria levar ao conhecimento do prefeito para ele analizar com carinho esta proposta.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Camara muncipal de vereadores e a reunião foi realizada dentro do plenário.
e não compareceu nenhum vereador.

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.


