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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 16 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:40, no Prefeitura Municipal, do município, ENTRE RIOS DE MINAS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Joaquim Cláudio Vieira de Rezende representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

Cilamar de Lemos Cardoso - Prefeitura Municipal
Jos?da  Silva  Fernandes - CAMARA  MUNICIPAL
M?o Augusto Alves Andrade - Prefeitura  Municipal
Sebasti?Panzera Veloso - C?ra Municipal
Silv?o de Oliveira Resende - 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 ENTRE RIOS DE MINAS 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 falou sobre o Trabalho da Base Territorial, mencionando que este município encontra-se com sua Base praticamente concluída,faltando apenas
detalhes de gabinete.

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?
Outras formas: Apoio dos Membros da Comissão.

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: sala
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): telefone e internet
Segurança: sala reservada, fechada.

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: sala
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): mesas e cadeiras

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
O sr. Silvério de Oliveira Resende,Procurador Geral do Município,participou como convidado do Sr. Presidente.



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O sr. Presidente reafirmou a necessidade de uma maior interação entre o IBGE e as Instituições locais.Foi passado o vídeo institucional do Censo 2010. No
decorrer da Reunião foram apresentadas as características do Processo Seletivo Simplificado (PSS). O Presidente da Comissão solicitou a Cessão de um
local adequado,sala reservada,onde se possa guardar o material censitário,com telefone e internet e com endereço disponível até 15 de dezembro de 2009 e
seu espaço disponível para uso até meados de fevereiro de 2010.Ainda durante a Reunião o sr. Presidente falou sobre o treinamento dos recenseadores e
pediu apoio das Instituições representadas na CMGE na infraestrutura desse treinamento,como a cessão de espaço físico.Foi acertado que a solicitação da
sala,para montagem do Posto de Coleta, e do local de treinamento será feita através de ofício enviado à Prefeitura Municipal,especificando as características
necessárias para cada espaço físico.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não compareceram à Reunião: o sr. Felipe Nery Souza Oliveira,técnico agrícola da Emater;o sr. Heron Guidorizzi Lopes, engenheiro agrônimo da Emater;a
srª Maria da Consolação Rodrigues Freitas,secretária da agricultura familiar da prefeitura municipal.

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.


