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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 17 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:20, no Sala da Biblioteca Pública Municipal, do município, INDAIABIRA, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Oraldo Meireles Rocha representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

Aldiro Cl?on Rodrigues - Secretaria Municipal de Educa?
?io Batista Loiola - EMATER-MG
Sivaldo Ribeiro da silva - Copasa-MG
Vanderl? de Oliveira - 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 INDAIABIRA 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 a  etapa final  dos trabalhos da Base Territorial, esclarecendo dúvidas existentes, deixando claro as atualizações feitas durante os
trabalhos realizados na Base
Territorial

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: Vide em 2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões: (Máximo 10 linhas)
Outras formas: Cartazes e Panfletos

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: Local para funcionamento do Posto de Coleta
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Telefone

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: Salas em Escolas Estaduais e/ou Municipais
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Telefone

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:



Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável - CMDRS

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
>Apoio de líderes locais: Prefeito Municipal e Secretários,  Presidente da Câmara Municipal e Vereadores, Presidente do Sindicato, Diretora da Escola
Estadual, Extensionista da Emater-MG, Encarregado da Copasa-MG e CMDRS.

>O Presidente distribuiu o folder de divulgação do Município, exibiu o DVD do Censo/2010 e adiantou o tema da próxima reunião lembrando mais uma vez a
necessidade de divulgação do Censo/2010 com mais intensidade. Os membros da Comissão Municipal de Geografia e Estatística estão cientes e sem dúvida
de todo trabalho da Base Territorial. 

>O presidente apresentou o Espelho de Setor para o censo de 2010, detalhando como ficou a estrutura territorial  do município para efeito de Censo,
demonstrando a quantidade de setores existentes, previsão média de domicílios por setores e as alterações ocorridas em relação ao último Censo em 2007.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
NOME		                   INSTITUIÇÃO		 	               CARGO
1º-Jacy Rocha Silva             Câmara Municipal                         Presidente
2º-José Délio Vieira            Escola Estadual Joaquim Vieira           Diretor
3º-Marcos Tácito Penalva Costa  Prefeitura                               Prefeito

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.


