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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 17 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:15, no Posto de Saúde, do município, PEDRO TEIXEIRA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Fernanda Rodrigues Gomes representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ADRIANA MOREIRA DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE EDUCA?O
HELEN CRISTINA ALVES MOREIRA DE OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
JOS?ANT?IO DE OLIVEIRA - C•ARA MUNICIPAL
JULIO CESAR MENDES COELHO - EMATER-MG
VALCINEIA DE OLIVEIRA - ASSOCIA?O DE DESENVOLVIMENTO COMUNITRIO
VICENTE CLAUDIO DE ALMEIDA - CAMARA MUNICIPAL
VICENTE JOS?DE PAULA - CAMARA 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 PEDRO TEIXEIRA 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 trabalho da BT foi apresentado através do GEOBASE, no município de Pedro Teixeira foi realizado o tracking.A estrutura da base para o Censo 2010, será
de 03 setores dividido em 01 setor urbano e 02 rurais. A respeito do limite intermunicipal foi abordado deste a primeira reunião a situação do limite com Lima
Duarte, sobre a comunidade do Ribeirão de São Pedro que pertence sem dúvidas ao município de Pedro Teixeira  e que inclusive a placa agora está no
localizada no limite correto. Ficando assim concluído e aprovado o trabalho de atualização da BT de Pedro Teixeira.

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
Material Promocional

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 no auto-falante da Igreja
Apoio de líderes local: Divulgação nas associações rurais, nas escolas, nos estabelecimentos religiosos
Outras formas: Divulgação de cartazes em locais públicos, divulgação através dos professores, agentes de saúde

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Material Promocional

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Será disponibilizado pela prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será disponibilizado pela prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será disponibilizado pela prefeitura
Segurança: Não há problema no município, mas esta questão será analisada antes da indicação do local

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Material Promocional



2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: Cessão de salas que atendam as necessidades do IBGE
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será cedido pela prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): será analisado o local adequado para atender ao IBGE

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não estiveram presentes o senhor Idílio Neves Moreira, Prefeito; Vanilda Oliveira, Presidente da câmara; João Eduardo de Oliveira, Presidente da
Associação do Ribeirão de São Pedro; Geraldo Moreira, Chefe do Serviço de Saúde; Simone Moreira, Assistente Social; Sebastião de Miranda, Presidente
da Associação Comunitária do Serrote; Sebastião de Paula; Luiz Afonso de Oliveira, Chefe do Serviço Geral; Sebastião de Paula Oliveira; Ioni de Paula
Oliveira; José Geraldo dos Reis, Vereador; Valmir Moreira de Oliveira; Sílvio José de Almeida.

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.


