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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:30, no prefeitura, do município, INGAÍ, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MÁRCIO SILVA BALÃO representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

CANISIO CESAR MOREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
JANILTO GERALDO DE CARVALHO - PREFEITURA
JOÏ GARCIA DOS REIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA?
JOYCE DE LOURDES LOPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA?
JULIANO C?AR DE RESENDE SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA?

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 INGAÍ 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 Sr. Presidente fez um breve comentário sobre a reunião anterior e indagou se havia alguma dúvida a ser esclarecida sobre a Base territorial do município.
Todos os membros informaram que não haviam dúvidas.

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: Carro de som, escolas, igrejas, etc.

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



 Passam também a fazer parte da CMGE de Ingaí, o Sr. JULIANO CÉSAR DE RESENDE SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ - ASSESSOR
JURÍDICO, o Sr. JOÃO GARCIA DOS REIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ - SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS e a Sra. JOYCE DE LOURDES
LOPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ - DIRETORA DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente, ressaltou mais uma vez a importância da Comissão no acompanhamento e apoio aos trabalhos do Censo 2010. Convidou os Membros a visitar
a Agência do IBGE em Lavras e verificar como estão os preparativos para esta importante tarefa. 
Ao solicitar uma sala para instalação do Posto de Coleta, o Sr. João Garcia disse que esta sala poderá ser na própria prefeitura, dotada privacidade
segurança, telefone e internet. Disse, também, que os recenseadores poderam utilizar os veículos que fazem o transporte escolar municipal, bem como os
que servem ao PSF, para se locomoverem até os setores rurais.
O presidente enfatizou a importância da divulgação do Processo Seletivo para os recenseadores, visando a melhor qualidade dos candidatos aprovados e
também podermos ter uma reserva de candidatos para o caso de desistência.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
AILTON APARECIDO INACIO - POLICIA MILITAR - COMANDANTE DE DESTACAMENTO
CARLA HELOIZA VILAS BOAS ALVARENGA - EMATER - EXTENSIONISTA AGROPECUARIO
JOAO LUIS MARTINS NOGUEIRA - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR
MARIA GEMA CARMO MIRANDA - CONSEP - VICE-PRESIDENTE

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.


