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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:00, no Prefeitura Municipal, do município, CAMPOS GERAIS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Luís Eduardo Silva Moreira representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

JOÏ CARLOS MURARO LEITE - PODER JUDICIRIO
JOÏ GERALDO DA SILVEIRA - C•ARA MUNICIPAL
MAURICIO VITOR FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
NILCE HELENA DE FARIA SOARES - PREFEITURA MUNICIPAL
NIVALDO MAXIMIANO DE OLIVEIRA - EMATER/MG
SALVADOR GOMES DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL

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 CAMPOS GERAIS 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.
O coordenador da subárea de Alfenas fez um breve comentário sobre os tópicos da reunião anterior, explicou que a agência de Alfenas está avaliando os
trabalhos de Base Territorial feitos pela empresa contratada Geojá. Explicou que, durante o Censo, o município de Campos Gerais estará ligado à subárea de
Boa Esperança.  Em seguida, apresentou o coordenador da subárea de Boa Esperança, Luís Eduardo Silva Moreira, que passou a presidir a 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

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: A secretária de educação e cultura Nilce se dispôs a divulgar a data e o local das provas através de duas rádios locais.
Apoio de líderes local: Todos irão se empenhar na divulgação do dia de realização das provas para que senha alto índice de comparecimento.
Outras formas: O presidente agradeceu pela divulgação feita e apresentou quadro com número de candidatos por vaga.

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: A comissão solicitou que fosse enviado um pedido por escrito e há grandes possibilidades de se conseguir o local, que está sendo
providenciado por João Geraldo, Maurício e Nilce.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Também será visto.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será verificada a possibilidade de cessão.
Segurança: Solicitou-se que o local seja seguro, visto que abrigará equipamentos e documentos da instiuição.

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: Será vista a possibilidade de cessão de salas de aula das escolas.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O próprio mobiliário da escola cedida.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Da própria escola.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
As instituições convidadas para a primeira reunião que não compareceram continuarão a ser chamadas. Nesta reunião estiveram presentes Salvador Gomes
da Silva e João Geraldo da Silveira. O coordenador da subárea de Alfenas, Júlio Cesar Tercetti Belli, também participou da reunião.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi entregue o folder " O Município e o seu Contexto" e feito breve comentário sobre o mesmo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Todas as entidades convidadas compareceram à reunião.

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.


