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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:30, no GABINETE DA PREFEITA, do município, PEDRA DO ANTA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) HELIANA MARIA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

ALESSANDRA APARECIDA DE ASSIS VIANA - SECRETARIA DE EDUCA?O
ALYSSON EUDES MEDINA MILAGRES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANDREA MIRTES MEDINA MILAGRES - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA
JOSE VIANA PINTO - SECRETARIA FAZENDA
MARCOS GERALDO MARTINS - PODER EXECUTIVO
SUELI SAMPAIO NOGUEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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 PEDRA DO ANTA 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.
Comentado que no municipio não existe conflito intermunicipal. Qua a base territorial está concluida e que o municipio foi dividido em 9 setores censitários,
sendo 5 urbanos e 4 rurais. Pediu-nos atenção ao recensear os moradores próximo ás divisas com Amparo do Serra. Aí foi lembrado o uso do GPS, para que
o recenseador não invada nem omita informação.

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: Não existe rádio no municipio
Apoio de líderes local: Estão dispostos a colaborarem.Que serão implementadas ações para que os interessados tenham conhecimento.
Outras formas: Cartazes, anuncios durante as missas, emails, correspondencias.

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: Disponibilizado um espaço com toda infra estrutura que será no Anexo da Prefeitura.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim , cedido pela Prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim, cedido 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
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: SIM. Com a cessão do espaço e de toda infraestrutura necessária para sucesso do treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM.Falado sobre as formas de treinamento(á distancia e presencial),custos por conta do IBGE

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Cadastrado 2 novos membros.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Basicamente Censo e tudo relacionado a ele. Casa fechada, 2 residencias (roça/cidade), estudante que mora fora. Tudo foi esclarecido.Para o PSS tivemos
um total de 14 inscritos, para concorrer a uma vaga.Que ações foram implementadas como cartazes, anuncios durante as missas, emails tudo para que a
informação chegasse até o interessado

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Quem não compareceu ligou justificando.

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.


