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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Novembro de 2009, às 13:00, no Prefeitura Municipal, do município, CRISTINA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Deise Maria Guerreiro Ribeiro representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Ademilson Soares Pinto - C?ra de Vereadores
Enedia Ajala Pereira - Prefeitura Municipal de Cristina
Geraldo Siqueira - Associa? Comercial 
Luiz D?io Pereira - Prefeitura Municipal de Cristina
Marcela Freitas de Castro - Prefeitura Municipal de Cristina
Priscila Ferreira da Silva - Prefeitura Municipal de Cristina
Ricardo Pereira Azevedo - C?ra Municipal de Cristina

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 CRISTINA 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.
Não.

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: Rádio local  
Apoio de líderes local: Prefeito, Vereadores, Associação Comercial.
Outras formas: Divulgação por meio de alto falantes volantes e da Igreja e divulgação nas escolas.

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: Cedendo a sala.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas, cadeiras e outras necessidades.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Linha telefônica e internet
Segurança: Local para trabalho seguro para equipamento e pessoal 

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: Disponibilizando sala para treinamento
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Diponibilizando mesas e cadeiras necessárias
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Disponibilizando telefone e internet

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente informou que o recenseador irá trabalhar com PDA, com sistema de localização (GPS), descritivos de setor, permitindo um trabalho mais
seguro.Reforçou a importância do acompanhamento da coleta pela comissão afim de evitar falhas. Confirmação de endereços e e-mails dos membros da
comissão.O posto de coleta foi disponibilizado em sala a Rua Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, nº171, centro, junto ao posto da EMATER.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Os senhores: Luiz Paulo Costa Barbosa-EMATER, José Clovis Arruda-Cooperativa Agropecuária de Cristina Ltda, Marcio Vilela Martins-Sindicato Rural nâo
compareceram devido a compromisso na Cooperativa, Prefeitura Municipal Márcio Barros Ribeiro-Vice Prefeito e Marcelo Pereira Azevedo-Secretário de
Gabinete devido a reunião em Itajubá , os vereadores Carlos José da Silva, Job Dias Fernandes Filho, Antônio José Marinho, Antônio Carlos Ribeiro, devido
a 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.


