
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 10:30, no CÂMARA MUNICIPAL, do município, LADAINHA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) JOÃO ALMEIDA FILHO representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

FELICIANO GON?LVS PERES NETO - PREFEITURA MUNICIPAL
JOS?PEREIRA DE SOUZA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
OLINDO PEREIRA SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL
VALDENIO GOMES FARIAS - CAMARA MUNICIPAL

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 LADAINHA 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 comentou com os presentes, os assuntos tratados na reunião anterior, relembrando-os de tudo que ora fora tratado, principalmente dos
compromissos firmados entre a comissão municipal  e o IBGE, no tocante à parceria entre ambos para a realização do CENSO 2010. 

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: Divulgação nos serviços de autofalante, rádios, etc.
Apoio de líderes local: Apoio Incondicional,  Principalmente em se tratando da Prefeitura, Câmara Municipal e Sindicato dos Trabalhados Rurais

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 seguro e de fácil acesso.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): MESAS, CADEIRAS
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Depende do lugar onde o posto ira funcionar.

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: Comprometeram-se, a junto com os Funcionarios na época já contratados pelo IBGE, a encontrar um local para que seja realizado o
Treinamento dos recenseadosres.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Comprometeram-se a ajudar no que possível fosse.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Depende onde o treinamento ira ser realizado.

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente ao tratar do índice de inscrições para o concurso anterior, cargos de ACM e ACS, julgou que este foi relativamente pequeno, tendo a
concordância dos demais membros da Comissão. Relatou ainda, que para o concurso de recenseadores o IBGE carece de no mínimo, o triplo ou mais de
inscrições em relação às vagas disponibilizadas para o Município, pois trata-se de um concurso classificatório, e não  eliminatório, e necessita de candidatos
de todos os distritos e povoados do Município, facilitando enormemente o processo de recenseamento, pois estas pessoas conhecem como ninguém o local
onde residem. A Comissão concordou plenamente com as alegações do Presidente, comprometendo-se junto ao mesmo intensificar as propagandas na
época das inscrições, fazendo com que todos os povoados e distritos tenham seus próprios candidatos. 

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.


