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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:30, no Pefeitura Municipal , do município, FRANCISCO SÁ, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Maria Sélia Coelho Souza Oliveira representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

Cassia Alves Rodrigues - Prefeitura Municipal
Eliene Alves Freire - Secretaria de Educa?
Isac Soares de Martins - Prefeitura Municipal
Jos?ario Pena - Prefeitura Municipal
Maria Ildeny Alves Figueiredo - Prefeitura Municipal
Schirlene Ribeiro Ruas - Secretaria Municipal de Sa?

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 FRANCISCO SÁ 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 servidora do IBGE explanou a respeito da competência do IGA quanto aos limites e divisão intermunicipal visando sanar dúvidas quanto as linhas limítrofes
com outros municípios

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.
Apoio de líderes local: Sim.
Outras formas: O sr. Prefeito comprometeu-se com a divulgação dos processos seletivos nos meios de radiofusão do município. Os servidores municipais em
especial os agentes de saúde estarão cientes e colaborarão na divulgação do PSS.

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?
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Entregue ofício ao Sr. Prefeito ficou acordado a viablilização da estruturação do posto de coleta observados as
condições para o seu adequando funcionamento.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim.
Segurança: Sim.

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: O gerente da administração municipal compromete-se a auxiliar na infraestrutura do treinamento disponibilizando espaço físico, mobiliario e
meios de comunicação que se fizerem necessários para sua realização.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Isac Soares de Martins - Secretário Municipal de Administração foi incluída como membro da Comissão.
Társio Emídio Silva representou na reunião Sérgio Murilo Marques e Carla Patricia de Souza foi representado por José Heleno Ferreira Vale. 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A Sra. vice-prefeita, atual presidente do CMDRS, sugeriu e convidou a coordenação da sub-área e demais servidores censitários a participarem de reuniões
do CMDRS para discutirem ações efetivas e eficazes para a coleta de informações.
A Secretária Adjunta de saúde propos e solicitou uma reunião com os agentes de saúde e participação dos recenseadores para que viabilize a divulgação e
coleta dos dados censitários.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


