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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 16 dias do mês de Setembro de 2009, às 9:30, no Prefeitura Municipal, do município, PEQUI, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Maria Cristina de Almeida representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Arnaldo Moreira Lopes - C?ra Municipal de Pequi
Camila Abreu Teixeira - Secretaria de Sa?
Flora Alice Castro M. Martins - Emater
Jaqueline Mendes Moreira Alves - Secretaria Municipal de Educa?
Jo?Ant? Torres - Prefeitura Municipal de Pequi
Joselito Alves Machado - C?ra Municipal de Pequi
Neidson Alexandre Alves da Costa - Prefeitura Municipal de Pequi
Ov?o Eust?io Rodrigues  - Secretaria Municipal de Sa?
Ver?a de C?ia Maciel Barbosa Duarte - Secretaria de Sa?

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 PEQUI 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.
A presidente perguntou aos participantes se ainda existia alguma dúvida em relação a base territorial do município. Todos concordaram com a atualização do
mapa e confirmaram que todas as dúvidas foram sanadas na reunião anterior.

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: Os participantes se comprometeram a divulgar na rádio local, além de moto de som.
Apoio de líderes local: A secretária de educação se comprometeu a divulgar nas escolas
Outras formas: Todos os membros se comprometeram em divulgar junto aos templos religiosos. 

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 posto de coleta irá funcionar em uma sala localizada no prédio da prefeitura,
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Tendo a disposição do IBGE toda a infra estrutura para o  seu funcionamento.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Tendo a disposição do IBGE toda a infra estrutura para o  seu funcionamento.
Segurança: Tendo a disposição do IBGE toda a infra estrutura para o  seu funcionamento.

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 treinamento da equipe de campo será no prédio do CEMEC ? Centro Municipal de Educação
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sendo disponibilizada toda a infraestrutura existente no local.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sendo disponibilizada toda a infraestrutura existente no local.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O secretário de saúde, Ovídio Eustáquio Rodrigues informou que mensalmente acontecem reuniões da comunidade local rural sobre saúde, e que a
divulgação do Censo 2010 pode ser feita junto à estas comunidades, visando um trabalho de conscientização sobre a importância da pesquisa e facilitando a
receptividade na coleta.
A servidora Marilene Silva Gurgel Sampaio participou da reunião sendo apresentada como coordenadora de subárea, tendo sido designada como secretária.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
João Lúcio de Oliveira      Secretaria Municipal de Educação          Secretário de Administração
José de Oliveira Alves       Prefeitura   Municipal                                   Prefeito Municipal
Verônica de Cássia Maciel Barbosa Duarte    Secretaria de Saúde     Agente de Saúde

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.


