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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Setembro de 2009, às 14:30, no Prefeitura Municipal, do município, PITANGUI, 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:

Giovanni Marques Pereira - Prefeitura Municipal de Pitangui
Jo?Sebasti?Viana Neto - Emater
Josiana de Faria Freitas - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Marcelo Joanas Martins - Departamento Municipal de Esporte e Lazer
Reinaldo Santos Ramos - Prefeitura Municipal de Pitangui

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 PITANGUI 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.
Perguntou  sobre a existência de dúvidas em relação a base territorial do município. Todos os participantes concordaram que as dúvidas foram esclarecidas
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
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: Giovanni, prontificou-se em providenciar uma moto de som e divulgar junto ás rádios locais.
Apoio de líderes local: O presidente da Câmara se comprometeu a divulgar o PSS nas reuniões da Câmara
Outras formas: Marcelo ficou responsável em divulgar o PSS junto às entidades religiosa.

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: Não foi possível definir o local do posto até a manifestação  do Prefeito Municipal.

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: Não ficou definido o local para o treinamento.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



Foi sugerido como local para o posto de coleta uma sala na atual rodoviária, porém a presidente questionou a falta de segurança, o que pode comprometer a
integridade dos equipamentos  e o sigilo das informações, além da necessidade da existência de pontos de internet e telefone, indisponíveis no local. A
presidente sugeriu um espaço no prédio da prefeitura, porém foi informada que não seria possível definir o local do posto até a manifestação favorável do
Prefeito Municipal.
A presidente enfatizou a importância da colaboração da CMGE nos PSS. Lembrou ainda a importância de um cadastro reserva para suprir eventuais
necessidades.
O Prefeito e o Vice-prefeito Municipal de Pitangui, respectivamente Evandro Rancho Mendes e Marcílio Valadares, foram representados por Rúbia Moura de
Araújo.
A Diretora do Departamento Municipal de Educação e Cultura, Nayara Maria Chavier Nunes Vasconcelos, foi representada por Simone da Conceição de
Faria.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Elizabeth Lomas   -  Prefeitura Municipal ? Auxiliar Administrativa
Iole Freitas Barcelos Abreu ? Prefeitura Municipal ? Chefe de Gabinete
José Renato Morais Valério ? Tribunal de Justiça ? Escrivão Judicial
Lorena Ferreira Aguiar ? Dep. de Administração/Finanças ? Secretária de Administração/Finanças.
Marco Paulo Carvalho Nunes ? Prefeitura Municipal de Pitangui ? Engenheiro Civil
Maria Cecília de Azevedo ? Sindicato dos Trabalhadores Rurais ? Secretária

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.


