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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 2 dias do mês de Dezembro de 2009, às 10:10, no PREFEITURA MUNICIPAL, do município, BARRA LONGA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) RAPHAEL ANTUNES DO AMARAL SANTOS representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

F?ma Siqueira Rola - Prefeitura Municipal de Barra Longa
Fl?o M?io Ferreira de Freitas - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
Leandro de Carvalho Rold? - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
Wallace Land Miguel - Secretaria de Educa?

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 LONGA 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.
CONCLUÍDA COM SUCESSO.

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?
Outras formas: DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS

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: SIM
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): NÃO
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM
Segurança: SIM

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: SALÃO PAROQUIAL

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
ADIÇÃO DE TRÊS NOVOS MEMBROS.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente da comissão solicitou ao Secretário de Administração, Leandro Carvalho, disponibilização de um local para servir como Posto de Coleta com
acesso à Internet. O mesmo se prontificou a atender essa solicitação.



O Professor Wallace Land informou sobre a necessidade de panfletos para a divulgação do PSS dos recenseadores nos locais de maior aglomeração de
pessoas ou a contratação de serviço de som.
Em tempo, ele informou que não existe modos da divulgação por via sonora ser feita por alguma pessoa jurídica que emita nota fiscal.

Devido aos trabalhos do ano letivo de 2009 nas escolas estar encerrado, a secretária de Educação, Fátima Siqueira, prontificou-se em distribuir panfletos e
fazer divulgação do PSS nas reuniões da secretaria, mas afirma não haver tempo para divulgação do PSS nas escolas, conforme solicitado pelo presidente.

Será encaminhado um ofício à secretaria de Administração solicitando a sala para instalação do posto.
O Secretário de administração deixou claro, entretanto, que não é possível ceder móveis ao IBGE e que para a montagem do Posto de Coleta será
necessário que o IBGE providencie esse mobiliário.

O Presidente ficou de encaminhar um ofício à Câmara dos Vereadores a fim de verificar a disponibilidade do mobiliário para compor o Posto de Coleta e
requisição do imóvel para o posto.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA LONGA NÃO ENVIOU REPRESENTANTE.

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.


