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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:10, no Sala de Reuniões da Câmara Municipal, do município, ITATIAIUÇU, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Alberto Martins Pereira representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Danisio Justino de  Ara? - Secretaria  do Meio Ambiente
Eva de C?ia Ferreira Silva - Secretaria Municipal de Sa?
Hilton Ribeiro Chaves - C?ra Municipal
Jhon  Magno Ferreira - Secretaria Municipal de Assist?ia Social
Jos?uiz  Gomes  Sampaio - Emater-MG
Valquiria Antunes de Lima Fonseca - Secretaria Municipal de Educa?
Warlei  Roberto Chaves - Secretaria Administra?

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 ITATIAIUÇU 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. Hilton Ribeiro Chaves questionou sobre as pessoas que seriam recenseadas ao que o Sr. Presidente da Comissão esclareceu que todos os moradores
do município seriam contados, esclarecendo também sobre os critérios de morador e não morador

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
Vídeo

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: A divulgação receberá apóio de todos os órgãos presentes, em especial, dá rádio local.
Apoio de líderes local: Os representantes de órgãos municipais se comprometeram em colaborar afixando cartazes e distribuindo panfletos através das
escolas e PSF

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: O espaço físico deverá ser cedido pela Prefeitura Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O mobiliário necessário será cedido por órgãos da Administração Municipal

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

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 espaço físico do Salão Paroquial poderá ser utilizado para esta finalidade.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O espaço físico que deverá ser cedido já conta com todo o mobiliário necessário.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): A Prefeitura Municipal poderá colaborar na cessão destes equipamentos

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi sugerido pelos membros da Comissão, o nome da Sra. Maria Helena Ribeiro Santos e Penido para compor a presente Comissão e será formalmente
convidada pelo Sr. Presidente da Comissão Municipal de Geografia e Estatística.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi mencionado a dificuldade de se localizar os domicílios da comunidade conhecido como Rio São João. O Sr. Presidente reconheceu esta dificuldade por
experiência vivenciada por ocasião dos Censos 2007 onerando o processo. Enfatizou a necessidade de medidas preventivas para minimizar esta
característica local contando com a colaboração de todos os membros da presente comissão.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Todos os órgãos convidados compareceram ao evento.

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.


