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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Dezembro de 2009, às 09:33, no PREFEITURA, do município, MÁRIO CAMPOS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) JOÃO AMORMINO FILHO representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ANGELA CRISTINA DA SILVEIRA BATISTA - PREFEITURA
DOUGLAS JUNIOR CAMPOS - PREFEITURA
ELIZABETH FERREIRA CAMPOS SANTOS - PREFEITURA
JONAS SALES NETO - CORREIOS
JOSE PEDRO ALVES - PREFEITURA
LUCINEY CAMPOS DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIO CAMPOS
MARIA EFIG?IA RIBEIRO SOARES - PREFEITURA
MELISSA MACIEL FIGUEIREDO ALVES - PREFEITURA
VICENTE DE PAULO B. FONSECA - COPASA

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 MÁRIO CAMPOS 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.
Esclarecimentos sobre a quantidade de setores, áreas a serem visitadas,forma de percurso pelo recenseador, limites,

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: rádio
Apoio de líderes local: divulgação oral, cartazes etc...
Outras formas: panfletos, cartazes, faixas, carro de som,  etc...

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: A prefeitura se prontificou em arrumar local.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura se prontificou em arrumar.

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: Se for preciso sim, o treinamento será em um polo em outro município.



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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
          Foi falado que será feito o Pré-Censo no município, se o município poderia colocar uma pessoa para acompanhar o recenseador em campo para não
ter problema de não coleta, a resposta foi que essa pessoa poderia acompanhar mas não poderia participar da coleta pelo motivo de sigilo das informações,
qualquer problema na coleta tipo: Recusa, morador não encontrado, a prefeitura se comprometeu em localizar essas pessoas e convence-las caso de
recusa, apoio com veículo para área rural e se possível e necessário um guia.Foi falado que as pessoas contratadas (PSS), para que as mesmas fossem
pessoas de boa qualidade e conhecimento dependia muito de divulgação para uma melhor seleção. O treinamento seria repassado por pessoas qualificadas
e tudo seria passado a eles na sala de aula e também treinamento em campo.

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.


