
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 14:00, no CRAS - Grupiara, do município, GRUPIARA, 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:

Adriano Borges Ferreira - Secretario Municipal de Sa?
Juliano da Silva Mota - Escola Estadual Coronel Jos?aleiros Aguiar
Luiz Claudio Rocha Mundim - Prefeitura Municipal
Sebastiao de Souza Sobrinho - Departamento de Educa?
Tadeu Jos?ieira de Andrade - EMATER

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 GRUPIARA 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.
Ficou mantida a mesma malha setorial de 2007, continuando com 2 setores urbanos e 1 setor rural. A BT está concluída neste município.

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 nas ruas da cidade,  site da Prefeitura e auto falante de igrejas.
Apoio de líderes local: Sim, todos manifestaram interesse em divulgar o periodo das inscrições do PSS
Outras formas: Sim, foi enviado por e-mail cartaz com datas de prorrogação para todos os 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
Vídeo

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, de acordo com os membros presentes não haverá nenhum problema para a cessão do local.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim, será providenciado o mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim,  serão providenciados em momento oportuno.
Segurança: Sim,  local com proteção 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

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, haverá facilidade de local para treinamentos
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim, normalmente o local já está mobiliado. Não haverá dificuldade.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim, sempre existe meio facilitador no local.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Houve interesse em  informacoes para recenseadores para o censo 2010. O Presidente da comissão esclareceu que será um novo processo seletivo que
será divulgado no momento oportuno.
Todos os Participantes manifestaram interesse em colaborar na divulgação do processo seletivo (PSS) e auxiliar nas etapas futuras.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Cleber Gomes - Câmara de Vereadores - Secretário
Cleziomar Flanses Davi - Secretaria Municipal de Administração - Secretário
Edilaine Luzia Franzão - Secretaria de Ação Social - Secretária de Ação Social
Otacílio Garcia da Mota - Prefeitura Municipal de Grupiara - Chefe de Gabinete
Ronaldo José Machado - Prefeitura Municipal de Grupiara - Prefeito 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.


