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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 13 dias do mês de Novembro de 2009, às 11:00, no Sala de Reunião da Câmara Municipal , do município, PONTO DOS VOLANTES, Estado MG, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Ernei Barbosa Silva representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Dianete Gon?ves Silva - C?ra Municipal
Ivete Gomes Andrade  - Prefeitura Municipal
Jose Laur?io Ribeiro Santos  - Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Jos?ui Borges Murta  - Emater
Sebasti?Bial Costa Ramalho - Prefeitura 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 PONTO DOS VOLANTES 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.
foram mostrados o mapa municipal e as plantas cadastrais e todos os membros concordaram que os mesmos representam fidedignamente sua área
geográfica junto com seus limites. 

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: Divulgação nas rádios locais
Apoio de líderes local: Sindicatos, escolas e vias publicas.

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: Foi solicitado e a prefeitura já forneceu o endereço para montagem do posto. 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura comprometeu-se a apoiar a partir da contratação de pessoal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será analisado o valor despesas para posterior informação se pode apoiar ou não.
Segurança: Foi informado que o imóvel concedido oferece segurança

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: Procurar conseguir junto as escolas do município. 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Procurar junto as escolas mesas e cadeiras. 
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Procurar conseguir junto a direção da escola a liberação de telefone e banda larga na ocasião do treinamento.

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



Representantes de comunidades.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
  Usando da palavra o presidente agradeceu a todos pelo apoio recebido durante o período das inscrições para o concurso do IBGE (ACM/ACS do município
). Aproveitou o momento para renovar o apoio na divulgação do concurso para recenseadores, e que assim que fosse aberto o edital do concurso, que
passaria estas informações a todos eles. Relembrou de informações da primeira reunião, dizendo que durante os trabalhos de divisão do município em
setores para o censo, Ficou assim formado:Na sede do município 4 urbanos e 3 rurais e no distrito de Santana do  Araçuaí com 1 setor urbano e 12 rurais.
Usando da oportunidade o representante do executivo perguntão se o município teria prazo para questionar o resultado final do censo. Foi respondido  que
sim, mas nós esperávamos que não chegássemos a esse ponto,pois entendemos que uma das missões da comissão é procurar e acompanhar o
levantamento de campo através das comunidades levantando as indagações se foram ou não recenseadas e trazer para as reuniões suas preocupações
para que tudo ocorra da melhor maneira possível. O presidente falou que já recebeu o indicativo do representante do executivo cedendo o prédio sito a praça
Samuel Chaves Melo; 100b; centro para intalação do posto de coleta,não havendo nada a mais a tratar, o presidente agradeceu a todos pelas suas
presenças e deu por encerrada a reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Flávia Sicupira Silva - Escola Estadual Alonso Barbuda - Professora

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.


