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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 12 dias do mês de Novembro de 2009, às 08, no Secretaria Municipal de Educação, do município, SANTA VITÓRIA, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Rahilda Prado de Faria representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ADAIR WALDEMAR MANSO DA FONSECA - EMATER-MG
FRANCISCO SEVERINO FRANCO - LOJA MACONICA 
JOSE ARISTON DE LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA 
MARCELO ARAGON - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA
RENATO JOSE DE PAULA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA
RODRIGO DA SILVA CARVALHO - IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
RODRIGO ESTEVES DE MELO - EMATER-MG
SANDOVAL TEODORO - SINDICATO RURAL DE SANTA VITORIA
TANIA SILVA PADUA DOMINGUES - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA

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 SANTA VITÓRIA 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.
O servidor Marcos esclareceu que a atualização da Base Territorial será concluída até 31 de dezembro de 2009, devendo ser convocada uma reunião
extraordinária no início de 2010 para apresentar à Comissão o resultado final dos trabalhos.

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?
Não. Por quê?
O assunto foi abordado na reunião anterior e as inscrições para o PSS já foram encerradas.

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: Sim.
Apoio de líderes local: Sim.
Outras formas: Sim.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Material Promocional

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Sim.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim.
Segurança: Sim.

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

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Rodrigo Esteves de Melo, representante do EMATER na CMGE de Ituiutaba foi transferido para Santa Vitória e passa a fazer parte dessa Comissão.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A senhora presidente explicou os motivos do atraso na entrega do material oficial, devido à paralisação dos Correios.Após a consulta aos membros, foi
definido que o horário das próximas reuniões será o de 09:00 horas da manhã.Quanto ao Posto de Coleta, a Secretária de Educação Tânia Silva Pádua
Domingues disponibilizou uma sala na Secretaria de Educação, situada na Avenida Rio Grande do Sul, nº 1594- Centro, bem como o mobiliário e
equipamentos de comunicação (telefone, fax e conexão Banda Larga) necessários. A Presidente da CMGE questionou sobre a segurança do local, e a
senhora Tânia garantiu que o local é perfeitamente seguro e possui guarda noturno para manter os equipamentos em segurança durante os trabalhos do
Censo, e ainda foi informado pela Presidente da CMGE que os números de inscrições para o PSS que totalizaram em 32 (trinta e dois) em Santa Vitória,
representando uma média de 10,67 candidatos por vaga e 02 (dois) inscrições em Chaveslândia, e encerrou a reunião às 09 horas e 30 minutos.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não puderam comparecer devido a compromissos de trabalho: Adãonete Rodrigues Aquino, auxiliar administrativo da COVAL, Gilberto Quirino de Souza,
presidente da Câmara Municipal, Jesus Aparecido Guimarães Duis, Secretário de Administração e Planejamento.

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.


