
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 10:00, no CÂMARA MUNICIPAL, do município, PRESIDENTE BERNARDES, 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:

DEBORA MOURA VIDIGAL - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOSE GERALDO DE CASTRO - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES
MARIA DA CONSOLA?O PEREIRA SILVA - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGINALDO CARVALHO - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

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 PRESIDENTE BERNARDES 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.
Relembramos o que foi passado na 1ª reunião. Reafirmado o compromisso de colaborar e a responsabilidade que assumimos diante da comunidade.
Confirmado que no municipio não existe conflitos intermunicipais e que o municipio foi dividido em 9 setores censitários, sendo 2 urbanos e 7 setores rurais.

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 radio local e o informativo da Prefeitura que poderão divulgar.
Apoio de líderes local: Que teremos  total apoio destes lideres, pois há interesse na divulgação.
Outras formas: Através de cartazes, comunicados em escolas e mesmo o alto falante da igreja.

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: Cedido pelo Escritorio regional do circuito nascente do rio doce
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): cedido
Comunicação (telefone, banda larga, fax): cedida
Segurança: o espaço onde funcionará o posto de coleta apresenta segurança.

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: sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim



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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Falado sobre o perfil dos candidatos, que contaremos com eles para divulgar o PSS na época oportuna. Que neste 1º PSS tivemos no município 22 inscritos
que concorrerão a uma vaga de ACM.Quanto as caracteristicas do Posto de Coleta e suas necessidades, existe total apoi. Inclusive já saimos da reunião
com o espaço fisico cedido, mobiliário linha de telefone e ponto de internet.Para os treinamentos, foi dito que serão á distancia e presencial. Haverá, na
oportunidade cessão de sala para execução do mesmo. Ficou confirmado que não temos pendencias na base territorial do município. Que não há conflitos
com divisas e que todos estão dispostos a colaborar com a realização de mais este censo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Ausencia justificada.

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.


