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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 28 dias do mês de Setembro de 2009, às 09, no Laboratório de Informática da Escola Estadual An, do município, DOURADOQUARA, Estado MG, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Paulo Araújo Queiroz representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Clesio Gomes Mendon? - Prefeitura Municipal de Douradoquara
Dalma Aparecida Justino Carvalho - Escola Estadual Anita Ramos
Domingos Ferreira dos Santos - Camara de Vereadores de Douradoquara
Gilmar Davi Carvalho - Secretaria Municipal da Sa?
Maria Hilda Amaral Ramos - Cartorio de Registro Civil
Sueli Aparecida Rodrigues - Laticinios Nova Mix

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 DOURADOQUARA 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.
A BT está concluída e não houve nenhuma modificação na malha setorial continuando com 2 setores urbanos e 2 setores rurais.

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: sim, carro de som percorrendo as vias urbanas do municipio.
Apoio de líderes local: Sim, colaborando na divulgação do periodo das inscrições .

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: Sim, cessão de local adequado para funcionamento do posto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim, não haverá nenhum problema para o  fornecimento dos mesmos.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim,  providências serão tomadas na medida do possível.
Segurança: Sim,  o local bem protegido para garantir a guarda dos equipamentos e materiais.

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, Dalma disponibilizou sala para treinamento na escola
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim, o local já está adequado para este fim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim, não haverá dificuldade.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
O Membro José Vinicio Leite - EMATER - Extensionista Apropecuária, mudou para outro municipio, nao tendo no momento nenhum representante da
empresa para substituí-lo.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Todos os Participantes manifestaram interesse em colaborar na divulgação do  processo seletivo (PSS) e contribuir naquilo que for necessário.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
José Vinicio Leite - EMATER - Extensionista Apropecuária
A integrante Maria Hilda Amaral Ramos - Cartorio de Registro Civil - Tabeliã foi representada por Geraldino GOmes Ramos.

O Integrante Clesio Gomes Mendonça - Prefeitura Municipal de Douradoquara - Prefeito Municipal foi representado por Maria Ieda Marques Ramos.

O Integrante Gilmar Davi Carvalho - Secretaria Municipal da Saúde - Secretario, foi representado por Cristiane Ramos e Ramos.

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.


