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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 14 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no Colegio Jose Humberto, do município, COCALINHO, 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:

Ad?mendes de Sousa - Empaer
Armelindo de Deus Correa - Secretaria de Educa? 
Rogerio Moreira - Prefeitura Muncipal de Cocalinho
Romildo Severo Dias - Conselho Tutelar 

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 COCALINHO 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.
Este município não tem problema com limite vizinhos como também no perimetro urbano como foi mencionado pelos participantes desta 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
Material Promocional

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: Com apoio dos membros da CMGEs deste munícipio divulgando nas escolas e sociedade.
Outras formas: comunicando verbalmente com as pessoas

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: Foi confirmado pelo SR. Rogerio Sec. de adm. perante os outros membros que não haverá problema.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sem nenhum problema.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): dentro do possivel
Segurança: o lugar que a ser  intalado sera seguro.

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: Aprovado pelo sec. educação que não haverá difilculdade em conseguir espaço p/ treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sem problema 
Comunicação (telefone, banda larga, fax): verificar com mais carinho

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi incluido mais um orgão do governo estadual(Empaer).
 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi perguntado quantos supervisores, acm, local de prova, salários e taxa de inscrições, foi tudo explanado pelo presidente da CMGE,e tudo ficou bem
esclarecido, o sec. de adm.afirmou que dará todo apoio necessários na medida do possivel trabalhos do CENSO 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secreataria Municipal de Saude.
Indea( Instituto de Defesa Agrop. do Estado de Mato Grosso
Camara Municipal de Vereadores.

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.


