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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:25, no Salão de reuniões do Câmara  Municipal, do município, MATEUS LEME, 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:

Edivar Nogueira - Secretaria Municipal de Sa?
Geraldino Pereira - Tribunal de Justi?
Humberto Ant? dos Santos - Prefeitura  Municipal
Nilton Marcelino   de Oliveira - Prefeitura  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 MATEUS LEME 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 lembrou aos membros da Comissão que os trabalhos de Base Territorial  são contínuos e podem ser tratados a qualquer tempo,
independente da fase dos trabalhos de coleta de dados. O Sr. Presidente teceu comentários sobre a utilização de PDA para a coleta de dados e sua
utilização pelo recenseador, que ele possui GPS embutido, facilitando a localização da área de trabalho, especialmente nos setores rurais.

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: Divulgação nas rádios locais e por meio de carro de som.
Apoio de líderes local: Distribuição de material de publicitario pelos Líderes Cominitários, agentes comunitários de saúde e alunos.
Outras formas: Utilizacão das instituições religiosas para a distribuição de panfletos.

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: O Sr. Marcelino juntamente com o Sr. Humberto se responsabilizaram em dialogar com o Sr. Prefeito Municipal, para viabilizar a cessão de
espaço apropriado para a instalação do Posto de Celeta.

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: O repasse do treinamento aos recenseadores poderá ser ministrado no espaço da Câmara Municipal. 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala ja conta com todo o mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Os meios de cominicação serão fornecidos pela Câmara municipal.

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
6.Não foram tratados outros assuntos, comentários e sugestões.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Foram convidados, mas não compareceram, os membros a seguir relacionados:
Luciano da Silva Furtado; Maria Izabel Faria Dâmaso: Rodrigo Costa Marques; Cláudio Márcio da silva, todos representantes da Prefeitura Municipal,
justificando suas ausências. Também não compareceu Élio Ferreira Diniz, representante do Poder Legislativo

A Secretaria Municipal de Saúde se fez representar pelo Sr. Edvar Nogueira.

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.


