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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 19 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:30, no CVT-Centro Vocacional Tecnológico, do município, CARMO DO RIO CLARO, Estado MG, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Raphael Santos Rodrigues representante do IBGE,
com a presença dos seguintes membros:

AGNALDO ALVES - PREFEITURA MUNICIPAL
EDER DONIZETE TIMOTEO - PODER JUDICIRIO
MARIA DO CARMO CARVALHO NASCIMENTO - 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 CARMO DO RIO CLARO 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 Sr. Sérgio Antônio do Amaral Resende, Coordenador de Área do Censo 2010, apresentou o Coordenador de Subárea, Raphael Santos Rodrigues, que irá
presidir a presente Comissão a partir desta data. O Presidente agradeceu a presença dos membros e perguntou se havia alguma pendência da reunião
anterior, como não havia passou aos demais assuntos da pauta.

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: Na divulgação para o PSS de mensalistas houve amplo apoio da mídia, em especial da Rádio Comunitária, solicitou-se então a divulgação
da data do concurso, 13 de dezembro.
Apoio de líderes local: O Coordenador de Área solicitou a Secretária de Educação que fizesse agradecimento a Diretora do CVT, Sra. Lourdinha, que
divulgou o concurso para ACI.

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: Será solicitado ao Sr. Prefeito espaço para a instalação do Posto de Coleta e Subárea no Município, de preferência no CVT.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Como o espaço físico, o mobiliário também será solicitado a Prefeitura.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Quanto aos equipamentos vai depender do local de funcionamento da Subárea/Posto de Coleta.
Segurança: Foi solicitado local seguro e que de preferência possua vigilância.

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: A Secretaria de Educação poderá ceder as salas ou consegui-las. O próprio CVT poderá ser utilizado.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): As escolas ou o CVT possuem o mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Os estabelecimentos de ensino possuem equipamento de comunicação.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
Por consenso ficou estabelecido que caso a Comissão ache necessário poderão, a qualquer momento, incluir representantes de segmentos da sociedade
civil organizada, bem como pessoas ligadas ao Distrito de Itaci e aos demais povoados do município, principalmente de Três Barras que poderá, em curto
prazo, tornar-se Distrito.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi divulgado o número de inscritos no PSS para ACM/ACS/ACI. Distribuido o "folder" O MUNICÍPIO E SEU CONTEXTO.O presidente agradeceu a acolhida
da Comissão e afirmou que procurará desenvolver seu trabalho da melhor forma e contará com o apoio de todos.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
O Presidente da Câmara Municipal não pode comparecer por compromissos assumidos anteriormente.

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.


