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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 3 dias do mês de Dezembro de 2009, às 13:30, no Gabinete do Prefeito, do município, PATIS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Marco Aurélio dos Santos representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

ALEXANDRE DE SOUZA BORGES - ESCOLA ESTADUAL JONAS FERREIRA DE BARROS
ARLAN DE SOUZA BORGES - PREFEITURA MUNICIPAL -GABINETE DO PREFEITO
EDILSON DIAS  - POL?IA MILITAR
MARIA ILMA RODRIGUES CORDEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
REINILSON PEREIRA ALVES - C•ARA MUNICIPAL
SANDRO ALEX PEREIRA DOS SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
VALTER ALAIR RUAS - EMATER-MG

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 PATIS 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.
Houve uma explanação suscinta de todos os assuntos da reunião anterior focando principalmente o conceito de MORADOR. Explicou-se todas as fases da
operação censitária até a atual e consequentemente as virão em dar todo apoio necessário para o bom andamento dos trabalhos, inclusive, desejam contato
direto com a equipe de recenseadores para detectar possíveis dificuldades.

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: Já antecipadamente comprometidos os membros da comissão atuarão na divulgação do Processo Seletivo do Recenseador utilizando
todos os meios disponíveis.
Apoio de líderes local: sim
Outras formas: Farão contato direto com pessoas, promoverão reuniões cada um dentro da sua área de atuação, tudo com o intuito de que pessoas de cada
região trabalhem na região onde vive. Tudo farão para incentivar.

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: A Prefeitura Municipal através de seus membros que participam da Comissão já disponibilizou o espaço para a montagem do Posto de
coleta,incluindo mobiliário e linha telefônica. Funcionará na Rua A, nº 50(anexo ao PSF) Bairro Santana- Patis. CEP 39
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim
Segurança: O local do posto de coleta será dotado de segurança, autonomia e terá livre acesso para o desenvolvimento dos trabalhos. 

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 físico também assegurado através de prédios públicosmunicipais ou estaduais que são dotados de estrutura mobiliária e de
comunicação.
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:
Não alteração, mas inclusão de dois novos membros: Sr.Edilson Dias, sargento da Polícia Militar, que inclusive participa da reunião, e Sr. Alexandre de
Souza Borges, diretor de Escola, também participante da reunião.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
-Os membros da comissão pedem que seja enviado com antecedência material de divulgação do Censo.
- Tratamneto que será dispensado a parcela da população que sai em trabalhos SAZONAIS. Grande número de pessoas saem em maio e voltam em
dezembro. Como recenseá-las? Providências conjuntas serão tomadas na época para solução do problema.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
O Sr. Adalton Araújo Conceição, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal não compareceu, mas mandou seu representante: Juraci
Miguel de Souza.

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.


