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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 17 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no Gabinete do Prefeito, do município, CHALÉ, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Adelimárcio Leônidas Viana Gonçalves representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ALINE AMBROSIO MULLER ALVIM - PREFEITURA
DERLI CANDIDA HERINGER DE MELO - PREFEITURA
ELMIR BATISTA DE MELO - PREFEITURA
NEUTON BATISTA DE MELO - IGREJA BATISTA
OZEIAS SILVA BARROS - PREFEITURA
ROBERTA BITTENCOURT BERTAMI - PREFEITURA
ROBERTA BRANDAO DE OLIVEIRA - PREFEITURA
SAULO SANCHES DE SOUZA JUNIOR - PREFEITURA
WILLI ARNALDO KAISER JUNIOR - PREFEITURA

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 CHALÉ 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 Presidente pediu apoio dos membros para o Censo 2010, explicando a importancia da pesquisa. Ressaltou que a finalidade da CMGE e dar transparencia
ao processo do Censo. Conclusao da Base Territorial.

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: Radios locais,  intermunicipais ou regionais
Apoio de líderes local: Instituicoes religiosas, e lideres comunitarios, associacao de moradores.
Outras formas: servicos de alto falante, propagana volante

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: Sera  no imovel onde funcionou a EMATER
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sera equipado com mesas, cadeiras e estantes
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sera dotado de linha telefonica e internet.
Segurança: Tera toda segurança para servidores e equipamentos

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: Ja esta sendo estudado o local.



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala sera mobiliada com mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A sala tera linha telefonica e ponto de internet

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Policia Militar e Camara Municipal.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Ao cadastar os membros no sistema houve um descuido e a Sra Roberta Bitencourt Bertami foi cadastrada duas vezes gerando uma duplicidade.O
presidente detalhou como ficou a malha setorial do municipio. Explicou tambem os criterios adotados para o censo, tirou duvidas sobre domicilios fechados,
moradores sazonais, sobre o sistema de GPS, que ajuda o recenseador a nao invadir limites setoriais. O Presidente ressaltou a grande importancia do
acompanhamento dos membros no processo do censo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Os Srs Alicio Pereira Raposo Junior, Carlos Alberto de Souza Moreira, Katia Silva Schimidt, Robson Prucolli Posse, nao compareceram e nao enviaram
represenacao.

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.


