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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:30, no GABINETE DO PREFEITO, do município, PORTO FIRME, 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:

ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FIRME
JOSE GODOY GON?LVES MAIA - PODER EXECUTIVO
MARIA DO ROSARIO DA SILVA OLIVEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
MARIA HELENA MOREIRA PAES - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME
REGINALDO BARBOSA GON?LVES - 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 PORTO FIRME 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 em Porto Firme não existe conflito com outro municipios. Que a base territorial está encerrada e que o municipio foi dividido em 15 setores
censitários, sendo 6 urbanos e 8 rurais e que Vinte Alqueires está incluido, porém com uma codificação diferente de 10 ou 80 e que por ser um aglomerado
ele tem cod 50.Que houve para o municipio 22 inscritos para concorrer a vaga de ACM/ACS. e que daqui por diante, deveremos implementar ações para o
concurso de recenseador.

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: Existe no municipio  radio e jornal, e que através deles divulgaremo o PSS
Apoio de líderes local: Teremos todo apoio necessário para divulgação do concurso.
Outras formas: Através de cartazes, comunicados emails.

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: Definido que o Posto de Coleta funcionará na Câmara de Vereadores.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim existe esta possibilidade de cessão do mobiliário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim será cedido uma linha para comunicação.
Segurança: Há segurança onde o Posto vai funcionar.

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: Haverá quando necessário, cessão de espaço com toda infraestrutura para 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 3 novos membros com grande interesse na participação.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O censo é importantíssimo para o municipio. Existe esta conscientização. Todos estão dispostos a colaborar. C onfirmado que não existe pendencias, nem
conflitos relacionados a base territorial do municipio. Que para o PSS foram inscritos 22 candidatos e que a prova será no dia 13/12.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
A ausencia foi justificada ou se fez representar.

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.


