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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 16 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:30, no SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município, CAJURI, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) HELIANA MARIA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO representante do
IBGE, com a presença dos seguintes membros:

BRUNA GABRIELA COELHO DE BATTISTI - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
FLAVIO MARCIO LADEIRA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
HELENICE DE FATIMA BASTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
NEUZA MARIA LADEIRA CARDOSO - ESCOLA ESTADUAL CAPITÏ ARNALDO DIAS
PERPETUA ELENA FONSECA DOS REIS - SECRETARIA DE ADMINISTRA?O E FINAN?S

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 CAJURI 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.
Comentado e esclarecido alguns pontos, mesmo porque, foi cadastrado novo membro e para o município inexiste conflito intermunicipal, e que o mesmo foi
dividido em 6 setores, sendo 3 setores urbanos e 3 setores rurais, já incluido o distrito de Paraguai.

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

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: Não há rádio no municipio
Apoio de líderes local: Sim. Todos se dispuseram a colaborar.Haverá apoio dos lidere locais, pois há interesse muito grande por parte dos lideres da
comunidade.
Outras formas: Pedido ao Padre para divulgar no Alto falante da Igreja

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

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.Apresentadas caracteristicas para funcionar o posto de coleta e o porquê do posto no Municipio. E o local para funcionamento atende
perfeitamente á solicitação do IBGE.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.Irão colaborar com a cessão do espaço(inclusive definido nesta reunião),cessão de mobiliário e contamos
também com segurança eletronica.
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
Vídeo

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.Apresentada as formas de treinamento(á distancia e presencial) e haverá cessão de local ,na escola, para repasse de treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SIM.Haverá cessão do espaço(sala de aula) e tudo o quanto precisarmos e o Municipio puder oferecer, será
oferecido.Tudo para o sucesso do resultado.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Houve inclusão de mais um membro, inclusive com grande interesse em nos ajudar.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Ratificado que não existe conflito entre os municipios limitrofes, foi solicitado atenção ás localidades de Água Limpa, Capivara da Fumaça e Boa Vista,
localidades estas que estão próximas ás divisas, e que a comissão vai facilitar a realização do Censo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Os membros convidados que não compareceram, justificaram ausência através de telefonemas e recados.
O Flávio foi representado por Deise Lelis Nogueira, secretária do Sindicato.

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.


