
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 14:00, no sede da prefeitura municipal, do município, LUZ, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Teófilo Filho representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Agostinho Carlos Oliveira - Prefeitura Municipal de Luz
Ailton Duarte - C?ra Municipal de Luz
D?io Cristiano Chaves - Prefeitura Municipal de Luz
Lorena Paulinelli Raposo Oliveira - Prefeitura Municipal de Luz
Roberta de Carvalho Almeida - Prefeitura Municipal de Luz

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 LUZ 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.
Foi informada a conclusão de todo trabalho externo referente à base territorial, com definição de setores urbanos e rurais. Explicou-se que o
georeferenciamento possibilitará apuração e desagregação dos dados censitários em microdados, através de melhorias e inovações no sistema de coleta do
Censo 2010. Será uma ferramenta poderosa para planejamento de políticas públicas.

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 e jornais locais.
Apoio de líderes local: Líderes comunitários, religiosos, entidades de classe e sindicatos
Outras formas: Carro de som.

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: Cedido pela prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cedidos pela prefeitura.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Cedidos pela prefeitura.
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: Espaço na Câmara de Vereadores ou escolas da rede municipal.
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:
Convite ao Conselho Municipal de Gestão Participativa, Sindicatos, Cooperativa Agropecuária, diretoras de escolas e lideranças religiosas (igreja católica e
Associação de Ministros Evangélicos).

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente da comissão agradeceu a Lorena, assessora de comunicação da Prefeitura, o grande trabalho de divulgação feito para o PSS de mensalistas.
O prefeito municipal, Agostinho, reafirmou a manutenção do apoio que sempre ofereceu para instalação do posto de coleta e para  o transporte para os
setores rurais. Sugeriu a criação de material impresso para ser entregue nas escolas e domicílios,durante a etapa de coleta, para divulgar ainda melhor o
Censo. O presidente da Câmara Municipal, Ailton Duarte, convidou os representantes do IBGE a comparecerem às reuniões ordinarias, para divulgar e expor
o trabalho.Roberta, secretária de educação, afirmou que mobilizará a secretaria para a divulgação do trabalho de coleta. Todos presentes reafirmaram o
compromisso de acompanhar todas etapas do trabalho, para que dele não restem dúvidas.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Nada a registrar.

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.


